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به طور حتم منی توان از تاریخ عکاسی ایران و حوزه ی پژوهش در آن صحبت کرد و از کاخ گلستان حرفی به   ف

میان نیاورد. کاخ سلطنتی گلستان شاملی ترین بنای شهر تهران، که پس از گذشت حدود دوسده به عامرتی در 
بخش های جنوبی این شهر بدل شده است و دیگر نشانی از برج و بارو و خندق و دروازه های محصور در 
اطراف آن نیست. عامرتی که پس از چند صد سال از شاه و درباریان خالی شد و به جای کاخ سلطنتی، نام کاخ 
موزه را بر خود گرفته است. اما آن بخش از کاخ گلستان که به عکاسی پیوند خورده است، دیوارهای بلندی 
است که روزگاری عکاسی را در دل خود جای داده و از عکس های دوره های پرفراز و فرود این رسزمین نیز 
تاریخ  محافظت کرده است. دیوارهایی سرتگ، که هم چون آن روزگاران امروزه نیز گنجینه ای از عکس های 
اجتامعی و فرهنگی یک دوره ی صد ساله را در خود جای داده است. عکس هایی که درحدود یک سده توسط 
عکاسانی تهیه شده اند که منطق تولید و مرصف شان از پیش تعیین شده بود. آرشیوی که به مرور گسرتده شد 
و هم چون مرکز عظیم عکس خانوادگی شاه به حساب می آمد. گذر زمان این آرشیو خانوادگی را به آرشیوی 
عمومی، اجتامعی و تاریخی بدل کرده تا امروز گواهی باشند بر خرده لحظات رسزمینی خاکسرتی رنگ با 
حاکامنی رسخوش و رشایط زندگی اسفناک مردمانش با چشامنی خیره و بی فروغ به دوربین.اما تغییر ماهیت 
و ذات این عکس ها باعث شده تا عکس هایی که روزگاری مخاطب شان شاه و اطرافیانش بودند، امروز به ماده 
خامی برای پژوهش گران و یا تصویری برای عالقه مندان و دالالن اشیاء تاریخی تبدیل شوند؛ کارکردی که این 

تصاویر در روزگار خودشان هرگز برایش تولید و نگهداری نشده اند.
اما دیوارهای بلند و سرتگ، که روزگاری عکاسی را در درون خود جای داده بود امروز به محدودیت های اداری 
تغییر شکل داده اند. محدودیت هایی که گاه نفس را به پژوهش گران این حوزه که تنها منابع کارشان عکس ها و 
آلبوم های به جای مانده از حدود یک سده از آغاز عکاسی است، تنگ می کند. اما گویی عکس های این کاخ به 
فضای اقتصادی و نرش متایل بیشرتی نشان داده و این فضا را بر حوزه ی پژوهش ترجیح داده است، عکس های 
این مرکز بدون هیچ پژوهشی )به جز موارد اندکی( از بسرت تولیدشان جدا می شوند و در دنیای نرش زندگی 

جدیدی را آغاز می کنند.
اما آلبوم خانه ی کاخ گلستان به عنوان یکی از غنی ترین 
آرشیوهای عکس تاریخی دنیا، می بایست فراتر از یک 
محل نگهداری عکس های تاریخ عکاسی باشد و عالوه 
بر همکاری در نرش کتاب های عکس به طور پراکنده 
به صورت  گوناگون،  سازمان های  و  اشخاص  سوی  از 
منسجم به مرکزی برای تولید و یا همکاری در تولید 
پژوهش و تحلیل در حیطه ی تاریخ عکاسی در ایران 
که  عکسی  "منابع  سمسار  دکرت  به قول  شود.  تبدیل 
و  پژوهش  است،  کشیده  طول  سال  صد  تولیدشان 
خواهد  به طول  سال  صد  حدود  در  نیز  تحلیل شان 
انجامید". با توجه به محدودیت منابع عکسی از آن 

دوره هیچ مرکز توامنندتر از کاخ گلستان منی باشد.

علیرضا نبی پور

کاخ گلستان، انبارعکس های تاریخی ایران ! 
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- آقای دکرت ابتدا از شام می خواهیم یک معرفی از خودتان داشته باشید
من در شیراز به دنیا آمدم و تحصیالتم را تا پیش از دانشگاه در شیراز انجام دادم. مقطع کارشناسی را در 
دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات به تحصیل رشته باستان شناسی پرداختم و سپس مدرک کارشناسی ارشد 

رشته تاریخ را دریافت کردم.
از سال 1338 وارد خدمت در هرنهای زیبای سابق شدم که بعدها به وزارت فرهنگ و هرن تبدیل شد. در طول 
سال های 1338 به بعد به همراه دکرت یحیی ذکاء مأمور تشکیل موزه هرنهای تزئینی ایران در تهران شدیم. 

این موزه از اولین موزه های ایران بود. البته پس از انقالب اسالمی این موزه منحل و به اصفهان منتقل شد.
کار من با موزه و موزه داری از سال 1338 تا سال 1358 ادامه داشت. کار اصلی من درواقع  موزه داری بوده و 
کار طراحی و تأسیس موزه ها را نیز به عهده داشته ام. بیشرت موزه هایی که در شهرهای مختلف ایران طی آن 

بیست سال دایر گردید، من به طور کامل و یا به عنوان همکار در آن نقش داشته ام.
در سال 1359 بازنشسته آن سازمان شدم و با فاصله چند سال به عنوان استاد مدعو برای تدریس درس تاریخ 
هرن در گروه باستان شناسی به دانشگاه تهران دعوت شدم. همچنین در دوره های اولیه دانشگاه تربیت مدرس 

نیز برای تدریس دروس هرن حضور داشتم.
بخش  مدیر  در سمت  اسالمی  بزرگ  املعارف  دایره  در  همکاری  برای   )1362-63 )حدود  سال ها  همین  در 
معامری و هرن دعوت به همکاری شدم و حدوداً تا سال 1388 در این سمت بودم و در حال حارض به عنوان 

مشاور عالی بخش هرن در این دایره املعارف می باشم.
- آقای دکرت کار بر روی عکس های تاریخی را به شکل تخصصی ازچه زمانی آغاز کردید ؟

آن سال مرحوم دکرت  در  کردم  آغاز  گلستان  کاخ  از  از حدود سال 1379  را  تاریخی  بر روی عکس های  کار 
شیرازی )مدیریت فنی میراث فرهنگی( پیشنهاد ارائه ی طرحی برای فهرست نویسی آلبوم خانه و کار بر روی 

عکس های کاخ گلستان را به من دادند.

علیرضا نبی پور- عباس امیری

رسائیان  خانم  به همراه  من  را  پرژه  این  روی  بر  کار 
کتاِب  اول  جلد  در  تالش  این  حاصل  کردیم.  آغاز 
فهرست آلبوم خانه کاخ گلستان، در اوایل دهه هشتاد 
در  شد.  چاپ  تجدید  نیز  نود  سال  و  رسید  به چاپ 
کار  2300 عکس  روی  بر  محدود  به طور  مرحله  این 
فهرست نویسی انجام شد. که اگر این طرح ادامه پیدا 
می کرد به نظرم تاکنون کار فهرست نویسی عکس های 
آلبومخانه به امتام رسیده بود ولی متأسفانه در هامن 

حد متوقف شد.
- آقای دکرت آیا می توان گفت یکی از مشکالت اصلی 
در حوزه ی پژوهش تاریخ عکاسی، بسته بودن درهای 

مراکز تصویری در کشورمان می باشد.
محقق  تخصصی،  محقق  به  را  محققان  باید  ابتدا 
طبقه بندی  غیرتخصصی  محققین  و  نیمه تخصصی 
غالباً  گلستان  کاخ  هم چون  تصویری  مراکز  کنید. 
غیرتخصصی  و  نیمه تخصصی  محققین  نیازهای 
در  عکس  مشخصی  تعداد  و  می کنند  برآورده  را 
برای تحقیقات تخصصی و  اما  اختیارشان می گذارند. 
کارهای بنیادین، نه آلبومخانه کاخ گلستان بلکه هیچ 

مصاحبه با دکرتسمسار، به بهانه 
انتــشار کتـاب سیـامی تهران2
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موزه یا مرکز اسنادی در  دنیا از محققین خارج از مراکزشان استفاده منی کنند بلکه خود آن مرکز توانایی کار 
بر روی منابع شان را دارند و اطالعات از طریق پژوهش گران خود آن مرکز منترش می کنند و در اختیار عام 
قرار می دهند، که این مستلزم وجود چنین ظرفیت پژوهشی در آن مرکز می باشد. اینکه محققی را خارج از 
مرکز دعوت کنند، نیازمند یک سیاست گذاری کلی فرهنگی می باشد. اینکه من و خانم رسائیان از خارج از کاخ 
گلستان توانستیم بر روی عکس های این مرکز کار کنیم سیاستی بود که توسط مدیریت فنی میراث فرهنگی 
صورت گرفت و توسط ایشان برنامه ریزی شد و ما توانستیم درون تشکیالت آلبوم خانه حضور پیدا کنیم و نتایج 

کارمان را در قالب یک کتاب منترش کنیم.
- آقای سمسار با عکس های تاریخ عکاسی چگونه می توان برخورد کرد و شام در کارهای تان چه رویکردی 

داشته اید؟
شکل های برخورد متفاوتی با چنین آرشیوهایی وجود دارد. دیدگاه تنظیم و فهرست و منایه سازی عکس و یا 

برخوردی مترکزی و گزینشی درمورد موضوعی خاص.
در کتاب آلبومخانه بیشرت دیدگاه تنظیم و فهرست و منایه سازی حاکم بوده و در کتاب سیامی تهران 1 و 2 به 
شکل مترکزی روی یک موضوع خاص کار شده است که البته این برخورد مترکزی برای آن موضوع کافی است 
ولی برای کار آلبومخانه کافی نیست. کار بر روی آرشیو آلبومخانه باید به طور بنیادی صورت گیرد یعنی آلبوم 
به آلبوم مورد بررسی قرارگیرد و عکس ها یک به یک دارای شناسنامه و طبقه بندی مشخصی شوند و در نهایت 

باید این اطالعات به شکل دیجیتال در اختیار مراجعه کننده و محقق قرار گیرد.
- آقای دکرت لطفا درمورد کتاب آلبومخانه و رویکردتان در آن بیشرت توضیح دهید.

ما در این کتاب یک الگو تعریف کردیم، یک الگو برای فهرست کردن عکس، چیزی که در ایران سابقه نداشته. 
دراین الگو برای هر عکسی حدود 8 یا 9 پارامرت در نظر گرفته شد.

در این پروژه ما حدود 50 عدد از آلبوم ها را با توجه به برخی معیاریابی هم چون قدیمی تر بودن، و اینکه این 
عکس ها و آلبوم ها بتواند روند عکاسی در ایران را تا حدی نشان دهند و ... انتخاب کردیم.

این الگو دست کم این کمک را به محقق میکند که اگر به عنوان مثال تصویری از فرخ خان امین الدوله 
بخواهد بتواند در دو ستون الف و ف به دنبال موضوع اش بگردد. این بدین معنا است که در 2300 عکس 
دقیقاً محقق می تواند موضوع اش را به سادگی جستجو کند. در این الگو برای هر عکس چند مدخل باز شده 

است. به عنوان مثال برای یک بنا هم رسدر و هم گنبد 
و هم خود بنا را به عنوان کلید واژه در  نظر گرفته ایم 
یا برای عکسهای دسته جمعی کلید واژه هایی برای نام 
هر شخص و حتی القاب آنها نیز تعریف شده است. 
همه این موارد می تواند زمان جستجوی بی مورد برای 

یافنت یک عکس را برای مخاطب یا محقق کم کند.
- آقای دکرت آیا با پایان نامه های دانشجویان عکاسی 
در  می کنند  کار  ایران  عکاسی  تاریخ  حوزه  در  که 
ارتباط هستید و ارزیابی شام از این تولیدات چیست؟
من  به  زمینه  این  در  دانشجویان  از  تعدادی  بله 
به  آنها  دسرتسی  که  آنجایی  از  اما  می کنند.  مراجعه 
بخش  روی  نیز  آنها  معموالً  است  محدود  عکس ها 
محدودی از عکس ها کار می کنند. به طور حتم اگر در 
زمینه تاریخ عکاسی ما بخواهد پژوهشی صورت گیرد 
بیافتد  اتفاقی  عکاسی  رشته  دانشجویان  بایدتوسط 
چرا که خارج از فضای دانشگاهی هیچ کاری بر روی 
تولیدات  این  من  به نظر  منی گیرد.  صورت  عکس ها 
و  قرارگیری  هم  کنار  در  ظرفیت  دانشجویی  علمی 
سال  درچند  البته  که  دارند  را  شدن  کتاب  به  تبدیل 
اخیر با محدودیت هایی که در هزینه های چاپ کتاب 

به وجود آمده، این کار کمی مشکل است.
واردحوزه  می خواهند  که  دانشجویانی  دکرت  آقای   -
تاریخ عکاسی ایران شوند باید از کجا رشوع کنند و 

پیشنهاد شام برای آنها چیست؟
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در مورد عکس و عکاسی درایران اطالعات بسیار کم است و پیشنهادم به دانشجویانی که در این حوزه قصد 
تحقیق دارند این است که به شکل مقطعی کار کنند و حتی در مورد هر کدام ازعکاسان مشهور تاریخ عکاسی 
ایران به شکل اختصاصی در یک پایان نامه به تحقیق بپردازند. شاید بتوان گفت بهرتین کاری که در این زمینه 
انجام شده پایان نامه دکرت محمد ستاری بوده که بر روی آقارضا عکاسباشی انجام شده است. البته محدودیت 
اطالعات در مورد عکاسان و خود عکاسی و همچنین بسته بودن آرشیوهای عکاسی از مشکالتی است که 

دانشجویان در این زمینه با آن رو به رو هستند.
عنارص عکس  به  و  باشند  تکنیک خود عکس  درگیر  که رصفاً  دانشجویانی  تاریخی؛  پژوهش عکس های  در 
بپردازند خیلی نیازی به آگاهی از تاریخ اجتامعی آن دوره ندارند. اما اگر بخواهند در مورد آغاز و روند عکاسی 
در ایران کار کنند به طور حتم نیازمند آن است که تاریخ ایران از دوره محمدشاه تا اواخر دوره قاجار را بدانند.

- آقای دکرت به نظر شام خالء در تحقیقات و پایان نامه های عکاسی بیشرت درچه بخشی است؟
به نظر من عکس های دوره ی قاجار در محدوده تاریخ عکاسی جهان قرار می گیرد. از دیدگاه تکنیک و سیر 
تحوالت آنها موضوعات جالبی وجود دارد که شاید امکان تحقیق در موردشان در کشور ما مهیا نباشد. مثاًل 
دانشجویان می توانند بر روی کاغذهای عکس از ابتدا تا اواسط قرن بیستم کار کنند و سیر آن را بررسی کنند  
اما انجام چنین تحقیقات نیازمند آزمایشگاه ها و منونه های این چاپ ها است و یا بررسی سیر ورود دوربین 
تغییرات شان می تواند  و  نحوه چاپ  یا  و  ایران  در  ثبوت  و  داروهای ظهور  از  استفاده  ایران. حتی سیر  در 

موضوعاتی باشند که در دانشگاه در موردشان پژوهش صورت گیرد.
- آقای دکرت به نظر شام چرا حوزه تحقیقات تاریخ عکاسی ما بیشرت در دوره قاجار می باشد و محققان در 

تاریخ عکاسی خیلی کمرت به دوره پهلوی می پردازند ؟
یکی از مهمرتین دالیل این است که در ایران مردم اهمیتی به عکس منی دادند و عکس را نگهداری منی کردند 
امروزه  مردم،   برای  عکس  بودن  بی ارزش  علت  به  و  نداشت  بها  پیش  دهه  چند  تا  ایران  در  عکس  یعنی 
آرشیوهای عکس ما ضعیف است.  تا پیش از این اشخاص کمی بودند که به جمع آوری عکس و مجموعه 
های عکس می پرداختند. در نیتجه منابع کم و پراکنده است و باید در این منابع کم به دنبال یک موضوع 
ثابت و کلی گشت. شاید بهرت باشد به دنبال بسیاری از عکس های ایران و ایرانیان در کشورهای خارج از ایران 
باشیم. البته محدودیت های فرهنگی و اجتامعی و سیاسی نیز سبب شده تا خیلی به عکس های دوره پهلوی 

پرداخته نشود.
- آقای سمسار شام از جمله محققانی هستید که بر 
روی نگارگری و عکاسی دوره قاجار کار می کنید. به 
چه  به  ایران  در  نگارگری  و  عکاسی  تأثیر  شام  نظر 

صورت بوده؟
و  نقاشی  و  نگارگری  روی  بر  فاحشی  تأثیر  عکاسی 
کتب داشته است. بسیاری از پرتره های دوره نارصی 
منونه  و  می شده  کشیده  عکس  روی  از  مظفری  و 
رشافت  و  رشف  روزنامه  در  رامی توان  آن  بارز  های 
مصورامللک  و  غفاری  ابوتراب  آن  نقاشان  که  دید 
عکس ها  روی  از  را  ها  روزنامه  این  نقاشی های  متام 
می کشیدند. همچنین می توان شاهد تأثیر متقابل این 
دو بر هم باشیم. البته این تأثیرات محدود به استفاده 
به  که  عکاسانی  قالب  در  بلکه  نبوده  عکس  از  آنها 
ایران می آمدند و یا نقاشانی که به اروپا می رفتند، نیز 

اتفاق می افتاده است.
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در طول قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری شمسی)قرن نوزدهم میالدی و اوایل قرن بیست( مهم ترین 
عوامل تحول هرنهای تصویری در ایران را می توان تغییرات اجتامعی، دگرگونی در رابطه ی هرنمند با هرننوازان 
و در نتیجه استقالل بیشرت هرنمندان، تاثیرپذیری از هرن اروپا، عکاسی، صنعت چاپ و کسب تجربه در تکنیک 
های جدید به شامر آورد. آنچه هرن در این دوره را از دوران پیشین متامیز ساخت آغاز رابطه ی مستقیم تری 
بین هرنمند، هرن و جامعه می باشد و در نتیجه هرنمندان نقش متفاوتی در رابطه با مخاطب خود و سفارش 

دهندگان آثار هرنی ایفا  کردند.
هرنمندان ایرانی و حامیان هرن در دوران قاجار1 حتی بیش از دوره های قبل به شناخت هرن کشورهای اروپایی 
و ایجاد تغییرات بنیادین در هرن متایل نشان دادند. هرنمندان و هرننوازان در این دوره مشتاق فراگیری ایده ها، 
شگردها و سبک های غیر مرسوم و حتی ابداعات نوینی چون چاپ سنگی2 و عکاسی بودند که در نتیجه ی 

روابط رو به گسرتش ایران و اروپا به این کشور راه یافته بود. 

در ایران امروز هرن به یک امر اجتامعی مبدل گشته است. هرن بر جامعه تاثیر می گذارد و از تغییرات اجتامعی 
تاثیر می پذیرد. دانه ی این مهم در دوران قاجار کاشته شد. گشایش مدارس هرنی، استخدام هرنمندان در 
آن مدارس و چاپ خانه ها، خروج برخی از هرنمندان درباری از دربار، سفرهای آنان به اروپا و سایر کشورها 
باعث استقالل بیشرت هرنمندان، ایجاد دگرگونی هایی در دیدگاه آنان، و رابطه ی بیشرت آنها با جامعه شد. 
همچنین، هرنمندان ایرانی به منظور جستجوی راه های نوین ارتباط برصی به بررسی و مطالعه ی هرن اروپا 
به شکل جدی تری پرداختند. از حدود دهه ی 1170 تا  دهه ی 1210 هجری شمسی )اواخر قرن هجدهم 
بازمنایی سه بعدی و پیکره  ایجاد عمق،  تا حدود1840 میالدی(، هرنمندان به تجربه ی عنارص جدید مانند 
-1735  ، ه.ش.   881-1114( دوران حکومت صفویان  در  تجربه  این  دادند.  ادامه  طبیعت  به  نزدیک  منایی 

1502 م.( آغاز شده بود.3 ازحدود 1210 تا 1300 هجری شمسی )1840 تا اوایل قرن بیستم میالدی(، نقاشان 

ترجمه: هادی آذری - مانی مهرزاد

منودن  بازتاب  فردی،  خصوصیات  دادن  نشان  در 
طبقه های اجتامعی، جنسیت، قومیت، مقام، شغل، 
و  متوسط  ی  طبقه  مردم  زندگی  تصویرکشیدن  به 
های  موفقیت  به  روزانه  وقایع  و  ها  فعالیت  فقیر، 
چشم گیری دست یافتند. و همچنین از لحاظ تکنیکی 
شبیه سازی، سه بعدی منایی، و نورپردازی را به سطح 

بسیار باالتری ارتقا دادند.

عالوه بر آن، حضور عکاسان و هرنمندان اروپایی در 
ایران که به منظور ثبت اطالعات و وقایع آن روز ایران 
نقاط  در  کرده  سفر  ایران  به  خود  های  دولت  برای 
مختلف کشور عکاسی یا نقاشی می کردند بر ایجاد 
این دگرگونی ها بی تاثیر نبود.4 در میان متام عوامل 
ذکر شده، چاپ سنگی و عکاسی نه تنها در مقام دو 
عنرص تاثیرگذار در کسب تجربه های نوین در نقاشی 
)بخصوص نقاشی از انسان( قرار داشتند، بلکه نقش 
مهمی در گسرتش هرنهای برصی در جامعه و رابطه 
ی بیشرت مردم با هرن ایفا منودند. این مقاله به تاثیر 
عکاسی و چاپ سنگی بر نقاشی و نقش اجتامعی آن 

دو در دوران قاجار می پردازد.

عکاسی و  چاپ سنگی در دوران قاجار:
ثبـت واقـعیــت بــرای مـــردم
نویسنده:  مهشید مدرس
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1ـ عکاسی
هرنمندان ایرانی در اواخر قرن دوازده/اوایل قرن سیزده هجری شمسی ) نیمه ی دوم قرن نوزدهم میالدی( 
از بعضی از شیوه های مرسوم در عکاسی از جمله نورپردازی استودیویی )که هرنمند به جای استفاده از نور 
طبیعی از منبع نور مصنوعی استفاده کرده خود جهت و مقدار نوری که بر مدل می تابد را تعیین می کند( 
به منظور ارائه ی تصویر دقیق تری از چهره ی انسان و نشان دادن شخصیت و احساسات سوژه بهره گرفتند. 
چنین تجربه ای هرنمندان را در ثبت دقیق تر واقعیت یاری منود. در واقع، برای برخی از هرنمندان پیرشوی آن 

دوران عکاسی ابزاری برای مطالعه ی مدل و سوژه های گوناگون به شیوه ای علمی شد. 

عکاسی در سال 1221 ه. ش. ) 1842 م.( در دوران سلطنت محمد شاه، سومین شاه سلسله ی قاجار )دوران 
حکومت :1213ـ1227 ه. ش. ، م. 1834-1848( وارد ایران شد و به رسعت رواج یافت.5 به تدریج، شاهان، 
نیز  تعدادی  و  در عکس شدند  دیدن چهره ی خود  و  مرفه شیفته ی عکس گرفنت  و طبقه ی  شاهزادگان، 
کنجکاوی بیشرتی از خود نشان داده به یادگیری عکاسی پرداختند. به عنوان مثال، نارصالدین شاه )که از سال 
1227-1275 ه. ش. ، 1848 تا 1896 م. بر ایران حکومت کرد( در سن سیزده سالگی و در زمان ولیعهدی خود، 
رشوع به آموخنت عکاسی منود. وی  بعدها پس از تکیه زدن بر تخت شاهی، آلبومخانه ی سلطنتی را در کاخ 
گلستان در تهران راه اندازی کرد. در آلبوم های بجای مانده از آن دوران چند هزار عکس موجود است که 

نیمی از آن ها توسط شخص نارصالدین شاه گرفته شده بود.6
با رواج و محبوبیت عکاسی در ایران، عکاسان ایرانی، روسی و اروپایی اقدام به گشایش عکاسی خانه هایی در 
شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و شیراز منودند. به عنوان مثال، دیمیرتی ارماکوف )1224ـ1297ه.ش.-

1845ـ1918 م.( عکاسی حرفه ای از تفلیس )که امروزه تبیلیس نامیده می شود( به تهران آمد و استودیویی را 
راه اندازی کرد. او مفتخر به دریافت لقب عکاس سلطنتی در دربار نارصالدین شاه شد.7 یکی از دالیل استیال 
و رواج چشمگیر عکاسی در ایران، رابطه ی نزدیک عکاسان ایرانی، روس و اروپایی با دربار و طبقه ی ثرومتند 
بود که توانایی عکس گرفنت و حتی یادگیری عکاسی و ابتیاع وسایل عکاسی را داشتند و نقش مهمی در رشد 
ایفا منودند. همچنین، هامنند کارگاه های منبت کاری، طالکاری، قلم زنی و دیگر کارگاه  ایران  عکاسی در 
های سنتی که در بازار یا در نزدیکی بازار قرار داشتند، برخی از استودیوهای عکاسی نیز در نقاط شلوغ و 
پر رفت و آمد شهرها واقع می شدند و نظر مردم را به خود جلب می کردند. عالوه بر آن، عکاسان اروپایی 
که برای انجام ماموریت یا عالقه ی خود در ایران به عکاسی می پرداختند مردم کوچه و بازار را نیز مدل قرار 
می دادند. به این ترتیب طبقه ی متوسط و پایین جامعه نیز از این اخرتاع باخرب بودند حتی اگر خود قدرت 

پرداخت هزینه ی عکاسی را نداشتند.  

و  عکاسی  تاریخ  کتاب  در  ذکا  یحیی  که  هامن طور 
عکاسان پیشگام در ایران ذکر می کند در این دوران 
به عکاسی به چشم یک علم و صنعت نگاه می شد 
نه یک هرن. به همین دلیل، عکاسان حرفه ای خود را 
مهندس می نامیدند؛ مهندسی در آن زمان هم تراز با 
برخی  دلیل  همین  به  شاید  می شد.8  تلقی  مکانیک 
دریافتند که با یادگیری نحوه ی استفاده از دوربین و 
چاپ عکس هر کس می تواند عکاس شود و عکاسان 
نیستند.  برخوردار  العاده  خارق  استعدادی  از  لزوما 
شور و شوق به این ابداع باعث گشت تا افراد عالقمند 
یا به رصف گرفنت عکس یا به منظور عکاسی به شکل 
استودیوهای  به  آن،  تکنیک های  بررسی  و  ای  حرفه 

عکاسی راه پیدا کنند.
آن  از  نیز  نقاشی  و گسرتش عکاسی،  رواج  با  تبع  به 
تاثیر پذیرفت. هرنمندان نیز نسبت به عکاسی کنجکاو 
بودند و برخی از آنها  رشوع به استفاده از این رسانه 
کردند و برخی دیگر قدمی فراتر نهادند و به آموزش 
عکاسی  به  ای  حرفه  شکل  به  تا  پرداختند  عکاسی 
میرمصور،  مثال،  عنوان  به  بپردازند.  عکس  چاپ  و 
عکاسی  به  مدتی  برای  تربیزی،  تصویرگر  و  هرنمند 
نیز  برخی هرنمندان  یابد.9  آشنایی  آن  با  تا  پرداخت 
به شکلی حرفه ای عکاسی می کردند که از آن جمله 
از مصورامللک، که در زمینه ی چاپ سنگی  می توان 
خانه ی  عکاسی  در  او  برد.  نام  می کرد،  فعالیت  نیز 
 1286 سال  در  که  خان(  روسی  به  )معروف  ایوانف 
ه.ش. ) 1907 م.(  افتتاح گردید مشغول به کار شد و 

با او همکاری مستقیم داشت.10 
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برخی دیگر از نقاشان از عکاسی به عنوان ابزاری در خدمت خلق نقاشی های خود بهره می گرفتند و این 
مساله بر سبک نقاشی آنان و دیدگاه هرنیشان تاثیر بسیاری گذاشت. عکاسی به نقاشان کمک می کرد تا 
آثار دقیق تری بیافرینند و از نظر نقاشان این کارکرد اصلی عکاسی بود. اعتامد السلطنه، وزیر انطباعات 
)مطبوعات( در دوران سلطنت نارصالدین شاه چنین عنوان می کند که "پیامد اصلی علم عکاسی معطوف به 
هرن نقاشی است. عکاسی به هرن چهره نگاری و منظره پردازی برای دستیابی به تشدید نور و سایه، نسبت 
های دقیق و پرسپکتیو کمک شایانی کرده است."11 تعدادی از نقاشی های خلق شده در دوران سلطنت 
نارصالدین شاه و پس از آن یا نسخه برداری مستقیم از عکس بوده اند یا با الهام از عکس های موجود خلق 
شده اند؛ آثاری که به لحاظ آناتومی طبیعی تر و دقیق تر می باشند. بطور مثال، کامل امللک )1227ـ 1320 
، 1848ـ1941 م.(، هرنمند نامی دوران قاجار، بر اساس پرتره هایی که ژول ریشار عکاس فرانسوی  ه.ش. 
از محمد شاه و نارصالدین شاه در سال 1223 ه.ش. )844 م.( گرفته بود، چند تابلوی روغن نقاشی کرد. 
توضیحات هرنمند در خصوص استفاده از عکس برای خلق این تابلوها بسیار واضح است. کامل امللک  بر 
روی یکی از این نقاشی ها نوشته است:  "چهره ی شاه توسط مسرت ریشار و با استفاده از تکنیک داگروتیپ 
به سنه ی 1301 هجری قمری عکاسی شده است. اعال حرضت در این عکس 38 سال دارند. به قلم خانه 
زاد محمد غفاری، سنه ی 1338 هجری قمری." دو نقاشی دیگر نیز پرتره های نارصالدین میرزا می باشند 
و طاق های تاالر شاملی ساختامن شمس العامره درپس زمینه  دیده می شود. کامل امللک بر روی یکی از 
دو نقاشی نوشته است: "چهره ی اعال حرضت در سن 15 سالگی در تهران زمانی که ولیعهد بودند. مسرت 
ریشار با استفاده از تکنیک داگروتیپ این عکس را گرفت  به سنه ی 1260 هجری قمری."12 بر طبق گفته 
های خود کامل امللک، او از عکس مخصوصا برای خلق پرتره های سفارشی از افراد درگذشته بهره می گرفته 
است.13 وی همچنین به خلق پرتره هایی از قهرمانان ملی بر اساس عکس های موجود از آنها همت گامرد.

یکی از جذاب ترین تابلوهای کامل امللک، هشت پرتره از نارصالدین شاه و مظفرالدین شاه در سنین مختلف 
می باشد )تصویر 1(. در این تابلوی 190× 162 سانتیمرتی، شش پرتره از مظفرالدین شاه در سنین 9، 10، 13، 
16، 38 و 46  سالگی در کنار دو پرتره از نارصالدین شاه در سنین 10 و 67 سالگی در قاب هایی بیضی شکل 
نقاشی شده اند. کامل امللک نام و سن هر دو شاه را در سمت راست صورت آنان مرقوم کرده است. هرنمند 
با ترسیم یک سایه در لبه ی هر قاب، حسی از سه بعدی بودن به اثر بخشیده است و به مخاطب این حس 
را القا می کند که انگار هشت تابلوی جداگانه بر روی یک دیوار سبزرنگ آویزان شده اند. این نقاشی فاقد 
تاریخ است. با این حال، از آن جا که آخرین تصویر مظفرالدین شاه را در سن چهل و شش سالگی نشان می 
دهد، احتامال حدود سال 1275 ه.ش. ) 1896 م.( نقاشی شده است. پرتره های این دو شاه در سنین جوانی، 
هر دو با لباس سنتی و جامه ی مرسوم در دوران قاجار تصویر شده است در حالی که در پرتره های متعلق 
به سنین 46 و 67 سالگی، این دو شاه، لباس های نظامی شبیه به یونیفورم های فرانسوی به تن دارند. در 
واقع مخاطب از طریق ویژگی های صورت و حالت چهره ی دو مدل، از جمله سبیل ها و کاله های پردار 
و جواهرنشان، به مقام آنان به عنوان شاهان ایرانی پی می برد. نکته ی قابل توجه این است که هرچند این 
تابلو در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نقاشی شده است اما تصویر نارصالدین شاه در سن ده سالگی در 
مرکز تابلو قرار گرفته است و از دیگر پرتره ها بزرگ تر است که نشان از اهمیت آن برای نقاش  دارد. بر روی 

خود این پرتره هرنمند این گونه نوشته است: " پرتره 
ی شاه شهید در دوران ولیعهدی." عالوه بر اینکه خود 
کامل امللک استفاده از عکس را ذکر منوده است در 
خود نقاشی نیز چند نشانه ی واضح  وجود دارد که 
نشان می دهد این پرتره ها از روی عکس نقاشی شده 
اند،  تصویر شده  مختلف  سنین  در  شاه  دو  اند: هر 
ژست پرتره ها عکاسانه است، و نورپردازی به شکل 
نور استودیویی می باشد. استفاده از عکس هایی که 
در تاریخ های متفاوتی گرفته شده اند، ترکیب بندی 
بازگویی شخصیت سوژه  بر  نقاش  تاکید  تابلو،  خاص 
ها، و اطالعاتی که از مطالعه ی نقاشی به دست می 
آید، این تابلو را به لحاظ تاریخی و هرنی، به یکی از 
ی  دوره  از  مانده  بجای  نقاشی  تابلوهای  ترین  مهم 

قاجار بدل می سازد.
و  عکاسانه  نورپردازی  اساس  بر  که  هایی  نقاشی 
و  یافتند  رواج  بتدریج  بودند  تر  نزدیک  واقعیت  به 
خلق  قریحه  خوش  هرنمندی  توسط  اگر  بخصوص 
می شدند ارزش بسیاری داشتند. حتی هرنمندانی که 
برای تدریس در مدارس دارالفنون و صنایع مستظرفه 
)مدارسی به شیوه ی مدارس اروپا که در زمان قاجار 
ازحیث  می شدند  انتخاب  یافتند(  گشایش  تهران  در 
قرار  ارزیابی  مورد  توانایی هرنی،  این  از  برخورداری 
از دیدگاه عمومی و در نزد حامیان هرن،  می گرفتند. 
منایی  واقعیت  به سبک  توانستند  که می  هرنمندانی 
حالی  در  بودند  مدرن  کنند  نقاشی  اروپا  در  مرسوم 
که سبک نقاشانی که به شیوه ی سنتی کار می کردند 
نگرشی  چنین  می شد.  تلقی  افتاده  مد  از  و  قدیمی 
کتاب  تصویرگران  و  نقاشان  از  برخی  تا  شد  باعث 
خود  توانایی  اثبات  برای  کرده  عوض  را  خود  مسیر 
روی  جدید  سبک  به  سنتی  نقاشی  از  زمینه  این  در 
برای  که  است  تجویدی  هادی  منونه  بهرتین  بیاورند. 
مدتی نگارگری را کنار گذاشت تا به گفته ی خود "به 
منظور تکمیل هرنش" در زمینه نقاشی اروپایی دست 

به تجربه آزمایی بزند.14 
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اگرچه عکاسی در ایران بسیار رواج یافت و برخی از هرنمندان نیز به عکاسی پرداختند یا از آن در نقاشی 
های خود بهره گرفتند، اما نقاشی در ایران آنروز هیچ گاه به فتوـریالیسم )خلق نقاشی هایی که قابل تشخیص 
از عکس نیستند و صد در صد عکس گونه می باشند( نرسید؛ شاید از نظر نقاشان چنین تجربه ای بی مثر 
به نظر می رسید. مهم تر آنکه، هرنمندان پیرشو مانند کامل امللک از کپی کردن طبیعت فراتر رفتند و به 
نشان دادن شخصیت و احساسات مدل، و افکار و احساسات خود نقاش پرداختند. برای رسیدن به این مهم، 
مطالعه ی عکس و عکاسی نقش مهمی ایفا منود. عکاسی به عنوان ابزاری برای خلق آثاری دقیق تر و مطالعه 
ی نورپردازی استودیویی عالوه بر نور طبیعی باعث دست یابی به شخصیت پردازی دقیق تر و القای فضایی 
واقع گرایانه شد. عالوه بر تاثیر مهم عکاسی بر نقاشی، هرننوازان و مردم نیز نسبت به عکاسی بسیار کنجکاو 
بودند و شاید به دلیل هزینه ی کمرت، عکاسی نسبت به نقاشی حضور بیشرتی در زندگی مردم پیدا کرد و 
مقدمه ای بود برای آماده کردن جامعه ی ایرانی تا درک بهرتی از هرنهای تجسمی به عنوان ابزاری برای بیان 

واقعیت پیدا کند.

2ـ چاپ سنگی 
یا صفحه ی فلزی، به کاغذ  از یک سطح هموار، مانند یک سنگ صاف  انتقال تصویر  چاپ سنگی" فرایند 
می باشد به گونه ای که تصویر جوهر را جذب می کند و فضای خالی جوهر را پس می زند."15 چاپ سنگی 
نه تنها تبدیل به یکی ازعوامل اصلی در بوجود آمدن تغییراتی در نقاشی شد بلکه همچنین  وسیله ای برای 

آموزش جامعه ی ایرانی درباره هرنهای تصویری گردید.

حدود  در  شاه  نارصالدین  و  محمدشاه  دربار  هرنمند  م.1866-1814(،   ، ش.  ه.  )1193ـ1245  امللک  صنیع 
سال1226 ه. ش. )1847 م.(، به منظور مطالعه ی نقاشی های دوران رنسانس از جمله آثار رافایل )862 ـ899 
ه. ش.  ،1483-1520 م.( به ایتالیا سفر کرد و پس از سه سال در اواخر سال 1229 ه. ش. )1850 م.( به ایران 
بازگشت.16 سفر صنیع امللک به ایتالیا فرصتی برای او فراهم منود برای یادگیری چاپ سنگی و همچنین آشنا 
شدن با نظام آموزشی ایتالیا در تدریس هرن. این سفر، صنیع امللک را به فکر تاسیس یک مدرسه ی هرن به 
شیوه ی مدارس اروپایی انداخت. وی هنگام بازگشت تجهیزات چاپ سنگی و تعدادی از آثار چاپی رنگی و 
حکاکی های تیزابی میکل آنژ )854 ـ943 ه. ش.، م. 1475ـ1564(، رافایل، تیسین )955ـ867 ه. ش.، 1488ـ 
1576 م.( و چند هرنمند دیگر را با خود به ایران آورد که به عنوان منونه های مرجع برای هرنمندان و هرنجویان 
استفاده شدند. بدین ترتیب، با اینکه صنعت چاپ یک دهه قبل به ایران راه یافته بود، توسط صنیع امللک 
گسرتش قابل توجهی یافت و به نظام آموزشی اضافه شد.17 دقیقا مشخص نیست که هرنمند در سفر خود به 
اروپا کدام تصاویر را انتخاب کرده بود. در آن دوره، در اروپا از چاپ سنگی برای انتشار تصاویر در کتاب ها 
و روزنامه ها و همچنین چاپ نقاشی های معروف استفاده می شد. بنابراین هرنمندان ایرانی که به اروپا سفر 

کردند قادر به انتخاب و خریداری آثار چاپی بر اساس 
کارهای هرنمندان مشهور اروپایی بودند.

صنیع امللک پس از بازگشت از ایتالیا، توسط نارصالدین 
شاه مفتخر به مقام ریاست چاپخانه ی دولتی گردید. 
او انتشار هفته نامه ای با عنوان » روزنامه ی دولت 
حکومت  ابتدای  در  که  منود  آغاز  را  ایران«  ی  علیه 
می  چاپ  اتفاقیه«  »وقایع  نام  به  شاه  نارصالدین 
شد.18 هفته نامه از شامره ی 471  سال1240 ه. ش. 
)1861 م.(  تا سال 1246 ه. ش. )1867 م.( زیر نظر 
صنیع امللک به چاپ می رسید.19  دانش او از چاپ 
با  و  باال  کیفیتی  با  نامه  هفته  که  شد  باعث  سنگی 
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حداقل یک تصویر برای هر شامره ارائه شود. اگرچه بسیاری از آن تصاویر چهره ی شخصیت های دولتی و 
مطرح را نشان می دادند، ولی گاهی حوادث اجتامعی را نیز شامل می شدند. آثار چاپ سنگی صنیع امللک 
هامن کیفیت و چگونگی نقاشی هایش را دارا هستند و به شیوه ای واقع گرایانه بر خصوصیات فردی مدل 
و  ها  روزنامه  برای  که  سایر هرنمندانی  توسط  شده  خلق  سنگی  چاپ  تصاویر  ی  مطالعه  کنند.  می  تاکید 
مطبوعات کار می کردند نشان می دهد که شیوه و روش چاپ سنگی صنیع امللک تبدیل به یک الگو گشته 
بود و توسط هم عرصانش و نسل بعدی هرنمندان دنبال شد. این هرنمندان، هامنند او، به دنبال ثبت جزییات 

واقعی و بویژه تصویر کردن فردیت در تک چهره ها بودند.

پس از صنیع امللک، عده ای از هرنمندان ایرانی برای مطالعه ی چاپ سنگی به اروپا رفتند و تعدادی دیگر 
این هرن تازه را در مدرسه ی هرن صنیع امللک آموختند. هرنمندانی که دانش خود در زمینه ی چاپ سنگی 
تری  مهم  برای شغل های  و  یافتند  معتربتری دست می  و  بهرت  موقعیت های  به  رساندند  اثبات می  به  را 
ی  )مدرسه  دارالصنایع  در مجمع  که  بود  اصفهانی  میرزا مطلب  آن هرنمندان  از  یکی  استخدام می شدند. 
فنون و صنایع( کار و تدریس می کرد.20  او یکی از اولین هرنمندانی بود که کتابی را با استفاده از شیوه ی 
چاپ سنگی تصویرسازی کرد. این کتاب »تاریخ نامه خرسوان« نوشته ی جالل الدوله بود که ابتدا در تهران و 
سپس در اتریش انتشار یافت.21 بعدها، میرزا مطلب اصفهانی رییس اداره ی پست گردید و لقب افتخاری 

مستشارالوزرا را از نارصالدین شاه دریافت منود.22

سایر هرنمندان/چاپگران موقعیت هایی برای کار در روزنامه های وقت یافتند. بطور مثال، میرزا مهدی خان، 
با میرزامطلب که در آن مدرسه  ملقب به مصورامللک، در مجمع دارالصنایع به تحصیل نقاشی پرداخت و 
به منظور آموخنت  به مدرسه دارالفنون  به رفنت  را  نقاشی آموزش می داد آشنا شد. میرزامطلب مصوراملک 
نقاشی اروپایی ترغیب منود.23 مصورامللک در آن مدرسه روش کار با مرکب، آبرنگ و همچنین تکنیک چاپ 
سنگی را آموخت. او با دانش وسیعی که در زمینه ی چاپ سنگی کسب کرد از طرف نارصالدین شاه  برای کار 
در روزنامه ی رشف انتخاب شد و در طول آخرین سال های سلطنت نارصالدین شاه یک بار در ماه آثارش در 
آن نرشیه به چاپ می رسید.24 مصورامللک شیوه های خالقانه ی منحرص به فردی داشت و تصاویر را به طور 
مستقیم روی سنگ نقاشی می کرد. در حالی که سایرین ابتدا روی کاغذ نقاشی می کردند و سپس تصویر را به 
روی سنگ منتقل می منودند. فرآیند انتقال، معموال سبب دانه دانه شدن تصویر و افت کیفیت آن می گشت. 
ولی با این شیوه، تصاویر مصورامللک بیشرت قابل کنرتل و از کیفیت بهرتی نسبت به شیوه ی انتقالی برخوردار 
بودند. همچنین، به منظور اجتناب از معکوس شدن تصویر به هنگام انتشار، مصورامللک از آینه استفاده می 
منود و تصویر را با نگاه کردن به آینه، روی سنگ نقاشی می منود. در شصت و شش شامره ای که این روزنامه 
از صفر 1314 تا 1322 ه. ق. برابر با 1275ـ1283 ه. ش. )1896-1904 م.( انتشار یافت، تکچهره های  شاهان 

و درباریان ایران یا سایر کشورها توسط مصورامللک تهیه، چاپ و امضا شده اند.25

صنیع  ی  برادرزاده  ابوتراب،  دیگر  مطرح  هرنمند 
زمان  هامن  در  که  بود  امللک،  کامل  برادر  و  امللک 
را  نقاشی  ابوتراب  کرد.  می  کار  رشف  روزنامه  برای 
در مدرسه ی دارالفنون آموخت و زیر نظر عمویش 
ازیادگیری شیوه  پس  یافت. وی  پرورش  امللک  صنیع 
ی چاپ سنگی  در روزنامه ی رشف استخدام شد و 
هم زمان به  تهیه ی تصاویر چاپی برای کتاب های 
متعدد  پرداخت.26 از جمله مهم ترین آن کتاب ها، 
شاه  نارصالدین  ی  نوشته  خراسان«  به  سفر  »دومین 
نارصالدین  بود.27  م.(   1882( ه. ش.   1261 سال  در 
با خود به همراه می  شاه در سفرهایش یک عکاس 
بازدید می کرد عکاسی  را که  نواحی مختلفی  تا  برد 
را مامور  ابوتراب  از سفر، شاه  بازگشت  از  کند. پس 
تهیه ی تصاویر چاپ سنگی بر اساس عکس ها کرد.28 
مجموعه آثار او با تکچهره ای از شاه آغاز شده است 
دقت  شد.  می  شامل  را  عکاسانه  جزییات  متامی  که 
هرنمند در چهره نگاری و درک پیکره ی انسان قابل 
تحسین است؛ اما در عین حال محدود به کپی کردن 
از یک عکس منی شود.29  تصویر شاه منونه ی بارزی 
است از شیوه ی واقع گرایانه ی صنیع امللک در ارائه 
برای  احساسات  بیان  اهمیت  و  مدل  شخصیت  ی 
هرنمندی  خود  که  ابوتراب،  آثار  نسل.  آن  هرنمندان 
عنوان هرنمندی  به  را  امللک  صنیع  تاثیر  بود،  پیرشو 
برجسته بر روی نسل پس از خود و از جمله ابوتراب 
به خوبی نشان می دهد. مجموعه ی چاپی ابوتراب  
با مناظری از روستاهای کوچک، باغ ها، مکان اردوی 
در  شاه  نارصالدین  که  دولت مردانی  های  خانه  شاه، 
طول شب در آن ها اسرتاحت می کرد، مسجد جامع 
قسمت  از  برخی  و هم چنین  یادبود  بناهای  سمنان، 
های رضیح مقدس امام رضا )ع(، هشتمین امام شیعه 
که در مشهد به خاک سپرده شده است، ادامه یافته 
است. امضای ابوتراب بر روی تک تک کارهای چاپ 
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سنگی وی دیده می شود. تخصص و مهارت ابوتراب به عنوان یک هرنمند و چاپگر سبب گردید که او بعدها به عنوان هرنمند دربار انتخاب گردد.30

در دوران قاجار، چاپ سنگی به یک پدیده ی هرنی نوین برای تولید تعداد قابل توجهی تصویر بدل گردید. اهمیت اصلی چاپ سنگی در این بود که آثار هرنمندان 
را به عنوان هرن زمانه به جامعه ی ایرانی معرفی منود. هم چنین، از آنجایی که مردم دسرتسی به اصل نقاشی هایی که در کاخ ها یا خانه های خانواده های متمول 
نگهداری می شد نداشتند تنها می توانستند به تصاویر چاپ شده در روزنامه ها، اعالمیه ها و کتاب ها تکیه کنند. بدین ترتیب، صنعت چاپ سنگی رابطه ی مستقیمی 
بین مردم و هرنهای تجسمی بوجود آورد و نقشی مهم در آشنایی بیشرت مردم با هرن معارصشان  و برخی هرنمندان/چاپگران ایفا منود. از آن دوره به بعد، مردم بیشرتی 
می توانستند مالک تصاویر یا روزنامه یا کتاب های تصویرسازی شده باشند زیرا که نسبت به نقاشی های اصل یا کتاب های دست ساز کم هزینه تر بودند. اثر مهم 
دیگر چاپ سنگی این بود که با انتشار روزنامه ها و کتاب ها با تصاویر چاپ سنگی هامنند تکچهره افراد معروف و حوادث اجتامعی، آگاهی جامعه نسبت به قدرت 

تصویر به عنوان وسیله ای برای بیان وقایع و عقاید شخصی افزایش یافت. 

به طور کلی، مقدمات نقش اجتامعی هرنهای تجسمی و تاثیر پذیری آن ها از وقایع اجتامعی در دوران قاجار در ایران آغاز شد، و عکاسی و چاپ سنگی را باید دو 
عامل مهم در بوجود آمدن رابطه ای تنگاتنگ بین این هرن و جامعه ی ایرانی به شامر آورد. به واسطه ی این دو، مردم حضور هرنهای تجسمی را در زندگی روزمره  و 
در بیان وقایع اجتامعی به شکل پررنگ تری حس کردند. در دوران قاجار، این دو هرن، فقط یک اخرتاع جدید وارد شده از غرب و وسیله ای برای رسگرمی شاهان و 
طبقه ی مرفه نبودند. هرننوازان، عکاسان، نقاشان و کسانی که صنعت چاپ را در ایران پایه گذاری کردند آگاهانه یا ناآگاهانه باعث رشد هرنهای تصویری و باال بردن 
سطح آگاهی مردم نسبت به آن شدند. در جامعه ای که درصد قابل توجهی از مردم سواد خواندن و نوشنت نداشتند، عکس و تصاویر چاپی زبانی گویاتر و قابل درک 

تر به شامر می رفتند و نقش ارزنده یی در آگاه سازی مردم ایفا منودند.

نقاشان پیرشوی ایران نیز از عکاسی و چاپ سنگی برای کسب تجربیات نوین و بوجود آوردن تغییرات بنیادین در هرنهای تصویری بهره گرفتند. عکاسی و نور پردازی 
عکاسانه به هرنمندان کمک کرد که نه تنها نقاشی های دقیق تری ارایه منایند بلکه به شیوه ای بهرت و اثرگذارتر شخصیت مدل را نشان دهند، و در بیان افکار و 
احساسات خود از این اخرتاع  بهره جویند. چاپ سنگی نیز تکنیک و تجربه ی تازه ای برای نقاشان آن دوره بود و دنیای تازه ای را به روی آنها گشود. آثار چاپی و 
عکس مخاطبین بیشرتی نسبت به نقاشی های اصل سفارش شده توسط دربار و طبقه ی مرفه داشتند و نقش هرنهای تصویری در بیان وقایع اجتامعی و روزمره را به 

مردم طبقه ی متوسط و فقیر نشان دادند. در واقع این تحوالت مقدمه ای بود تا به رابطه ی هرنمند، اثر هرنی و مخاطب روح تازه ای بخشیده شود. 

منابع:

1  سلسله ی قاجار توسط آغا محمد خان از ایل قاجار شاخه ی قوانلو که یکی از شاخه های اصلی آن ایل به شامر می رفت، تاسیس گردید. او در سال 1121 ه.ش. )1742 م.( در اسرتآباد به دنیا آمد و به سال 
1176 ه.ش. )1797 م.( در شوش کشته شد. جسد او در شهر نجف در عراق به خاک سپرده شد. شاخه ی اصلی دیگر ایل  قاجار دوانلو نام داشت. فتحعلی شاه، دومین پادشاه سلسله ی قاجار، از این شاخه بود. 

از آن جا که آغا محمد خان هیچ فرزندی نداشت برادرزاده اش فتحعلی شاه را به عنوان جانشین خود بر تخت سلطنت نشاند. برای کسب اطالعات بیشرت رجوع کنید به: فریدون برجسته، شجره نامه ی خانواده ی 
قوانلو قاجار: اولین پیشنویس، سالنامه ی انجمن بین املللی مطالعات قاجار ، شامره ی 10ـ11، سال 1390، صص 197ـ198.

 ,2011 ,L.A. Ferydoun Barjesteh van Waalwijk van Doorn, “Genealogy of the Qajar Qovanlou Family; a First Draft,” Journal of the International Qajar Studies Association, vol. X-XI
 .198-197

2 پروفسور الریچ مرزلف، استاد بخش اسالم شناسی دانشگاه جورج آگست در آملان، مطالعات ارزنده ای در زمینه ی چاپ سنگی در دوران قاجار انجام داده اند. برای بهره گرفنت از سخرنانی ایشان رجوع کنید به: 
هرن ایران در قرن نوزده:  هرن تصویرسازی در کتاب های چاپ سنگی دوران قاجار، شانگری ال، هاووایی، آمریکا، سپتامرب 2012

51473405/http://vimeo.com
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مجموعه شیشه  های من پایان نامه عملی کارشناسی ارشد ولی اله سابقی سارویی است که " در یک فرآیند از  

آنِ  خودسازی عکس  های تاریخی ایران را دوباره برروی شیشه منتقل کرده است."1

از آن خود سازی در اواخر دهه 70 میالدی و با کاِر گروهی از هرنمنداِن اغلب امریکایی ،که به نام نسل تصویر 

شناخته می  شوند مطرح شد. هرنمندانی چون ریچارد پرینس و رشی لواین . نسلی  که رسانه های گروهی از 

کودکی در زندگی آن ها حضور داشت و این هرنمندان نیز ، اغلب از تصاویر رسانه هایی چون تلویزیون و 

تبلیغات، به عنوان ماده خام آثار خود بهره می بردند. به زعم آنها از آنجا که رسانه ها درک ما را از واقعیت می 

سازند ،داللت گری تصاویر رسانه ای از خود واقعیت بیشرت است. از آن خود سازی با نقل قول از رسانه ها و 

آثار هرنی، ارزش های طبیعی سازی شده را زیر سوال می  برد ، با تکرار ، توجه دوباره مخاطب را به اثر و پیام 

مورد نظرِ هرنمندِ از آن خود ساز جلب می  کند و اصالت اثر هرنی را که از مفاهیم مهم مدرنیستی است به 

چالش می  کشد. کپی کردن و بکاربردن شیوه ها و فرم های آثار هرنی پیشین، قدمتی به اندازه تاریخ هرن دارد. 

همه هرنآموزان در آغاز آموخنت ،کار خود را با کپی کردن از آثار دیگران رشوع می کنند. تقلیدی که در کار 

هرنمندان بزرگ قرن بیستم آگاهانه ادامه می  یابد. آثار پیکاسو یا ژرژ براک که از اشیاء روزمره ساخته می شدند 

بزرگ  کپی می کنند، هرنمندان  پیکاسو می گوید:»هرنمندان خوب   . مارسل دوشان  آماده های  و  یا حارض  و 

1 ولی الله سابقی سارویی ، شناسايی عكاسخانه های رسمی در دوره قاجار و پهلوی اول و مقايسه روند پيرشفت آنها، بخش عملی
ارائه ای برای عكس های پرتره ای امروزی بر اساس اسلوب گذشته، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه هرن.

تاریخ: بهمن 90

استاد راهنام: پروین طاعی

باری  بیشرت  نیز  سازی  خود  آن  از  واژه  می دزدند«. 

کار هرنی  در  به همین دزدی  آگاهانه  و  دارد  منفی 

اشاره می کند.  از نظر این هرنمندان اثر هرنی اصیل 

وجود ندارد . بنابراین حق مولف یا مالکیت یک اثر 

هرنی نیز بی معناست. ریچارد پرینس ، بدون عنوان 

ایبل  َسم  عکس  از  مجدد  عکاسی   ،1989 )گاوچران( 

)تهیه شده برای کمپین تبلیغاتی سیگارMarlboro در 

دهه ی 80( ، یکی ازشناخته شده  ترین مجموعه های 

شیشه  های من

پایان نامه کارشناسی ارشد ولی الله سابقی سارویی/دانشگاه هرن

معصومه آقایی



13

 5
ره 

ام
 ش

س ،
عک

د 
نق

ه 
ام

صلن
  ف

از آن خود سازی. ولی الله سارویی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به حق مالکیت توجه کرده و کوشیده 

است با راه و روش از آن خود سازی مساله دشواری دسرتسی به عکس های تاریخی را که برای ماطبیعی سازی 

شده و تا حدی بدیهی به نظر می رسد برجسته کرده و زیر سوال بربد. او منتخبی از عکس های تاریخی دوره 

قاجار را به صورت نگاتیو روی شیشه برگردانده است و به گفته خودش با این کار اعرتاض و انتقاد خود را به 

انحصار طلبی   ای که در پوشش مالکیت شخصی موجب عدم دسرتسی به عکس  های تاریخی ایران می  شود، اعالم 

داشته است. سارویی هفت مجموعه از عکس های دوره قاجار که هر یک با توضیحی) در منت معرفی عکس 

ها( همراه اند را به صورت دیجیتال و به کمک نرم افزار فتوشاپ ، به نگاتیو تبدیل و سپس تصویر نگاتیو 

را برروی شیشه چاپ کرده است و " سیر تاریخی عکس ها را که از نگاتیو شیشه ای به عکس کاغذی بود، 

دوباره به نگاتیو شیشه ای باز گردانده است." 2 با تصویر مهر بزرگی منقش به نام خود و تاریخ چاپ، بر روی 

نگاتیو، آنها را از آن خود می  کند تا شاید به قول خودش" مرهمی باشد بر زخم به جای مانده از داالن های 

تو در توی کاخ گلستان."3سارویی اما با این مهر به نوعی هم عکس ها را مخدوش می کند و هم خود گرفتار 

هامن انحصار طلبی  ای می  شود که به آن نقد داشته است. نام خود را بر نگاتیو عکس ها می  کوبد تا به صورتی 

2 هامن

3 هامن

منادین مالکیت خود را اعالم کند. اما او نیز نگاتیوها 

به  را  بود  خواهد  آن  حاصل  که  عکس هایی  همه  و 

انحصار خود درآورده است. این مهر یکی از مهم ترین 

اثر و  از باز تولید  اثر است. نشانه ایست  بخش های 

تاییدی است بر مالکیتی جدید در زمانی جدید. مهر 

تصویر  از  جایی  در  اغلب   ، مکان  و  ابعاد  لحاظ  به 

نقش بسته که در لحظه اول به عنوان یک عنرص مهم 

به چشم آید. اگرچه انتخاب این شکل قدیمی از مهر) 

و  داشته(  قرار  انگشرتی  روی  اغلب  که  برنجی  مهر 

با حال و هوای عکس ها  قلم مورد استفاده برای آن 

هامهنگ است؛ اما چنانچه سارویی شکل امروزی  تری 

برای مهر و امضای تصاویر برمی  گزید، چه بسا تضاد 
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میان فضای  عکس ها و شامیل امضای هرنمند تازه، جذاب تر و جسورانه  تر می منود. از یک سو عکس های انتخاب 

شده از هدف سارویی تا حدی به دور است. چرا که او عکس هایی را انتخاب کرده که اغلب، قبال دیده شده 

اند . یعنی از انحصار داالن های تودرتوی کاخ گلستان رهایی یافته  اند. چنانچه سارویی عکس های  نادیده  ای از 

مجموعه آلبوم های کاخ گلستان برای ارائه برمی  گزید، شاید به هدفش نزدیک تر بود. ازسوی دیگر ازآن خود سازی 

اغلب به آثاری شناخته شده ارجاع می  دهد پس شاید بتوان گفت او در انتخاب عکس های دیده شده و آشنا از 

دوره قاجار چندان به خطا نرفته است.  عکس هایی که در چند مورد به وقایع مهم آن زمان ارجاع می  دهند و یا 

به گونه ای متفاوت از سایر عکس های مرسوم آن زمان اند، با نقل قول و تکرار سارویی دوباره نظر ما را به خود 

جلب می  کنند.جالب این جاست که سارویی نه تنها تصویر بلکه جسمیت شیشه ای نگاتیو های دوره قاجار را نیز 

از آن خودساخته و تنها به داشنت تصویری از عکس های قدیمی بسنده نکرده است. بلکه مشابه نگاتیو شیشه ای 

قدیمی را که هاله ای از اصالت و قدمت تاریخی به همراه دارد بازسازی کرده و از این منظر نظرات والرت بنیامین 

و تکثیر مکانیکی اثر هرنی  را به ذهن می آورد.در مجموع از آن خود سازی شیوه ه ای است متناسب با  هدف 

هرنمند یعنی اعرتاض به مالکیت انحصاری. چرا که یکی از پایه های شکل گیری این گرایش همین اعرتاض به حق 

مالکیت ی اثر هرنی بوده است. 
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ارشدالدوله پیش از تیرباران. اگر این رشح بر این عکس نبود چه كسی توان خوانش يك زندگِی آگاهانه رو به   ف

امتام را از وجود اين آدم آرام داشت؟ بدون این رشح، داستان های پنهان فراوانی پس اين عكس و اين مرد پیدا 
می شد؟ شاید نه. عکس بدون اين رشح، یحتمل چنان پيش پا افتاده بود كه حتی توان وادار کردن ذهن ، به 
گامن داستان های پريامون این عكس و مرد را هم نداشت. با خواندن این رشح است که شايد دو چيز نگاه مان 
را وادار به نگريسنت ممتد كند: مرموز بودن مرگ، منفور بودن اعدام.»خانم عزيز من؛ اآلن که نفس آخر من 
است و بعد از نوشنت اين نامه تريباران خواهم شد از دور با اين حالت که با کامل استقامت و قوت قلب به جز 
تو ياد ديگری نيستم می مريم، در صورتی که تو در نظر منی.«اما با نگريسنت ممتد هم منی شود حق اين عکس 
را ادا كرد. آدم در رشِف مرِگت وی این عکس،خودش را به نگاه مان تحميل مي كند.تاريخ را كه ورق بزنیم، اول 
به هواخواهی این آدم از مرشوطه می رسیم و بعدش به هواخواهی اين آدم از محمدعلی میرزایی خلع شده از 
شاهی.  »اين کاغذ مرا َصفوت السلطنه به شام می رساند و يادگار آخر من است که پيش تو می ماند. نگوئی مرا 
فراموش کرده. زنجريی که تو در »وينه« به من يادگار داده بودی به گردن من است که زنجري را خواهش کردم 
کسی از گردن من بريون نيآورد. افسوس می خورم که ديدار تو را که بهرتين آرزوی من بود در امامزاده جعفر 
ورامني در نفس آخر به گور بردم.« با ثبت لحظه های پیش از این اعدام توی تكه ای كاغذ، مجوز نگریسنِت 
به آن را داریم. تا ابد. هر بار شاید با نگاهی تازه. بیشرت از صد سال است که پس از این تیرباران، داریم 
پیش از این تیرباران را می نگریم. انجامد عکس، توی این صد و چند سال آن را هنوز توی پیش از تیرباران 
نگاه داشته. ارشدالدوله ی آرام انگار که گم شده توی هزارتویی مرگبار و خیره به دوربین نیروهای یپرم خان، 
سیاست را و مرگ را سخره می گیرد. اینجا آخرین عاشقانه اش را هم نوشته برای اخرتالدوله زناش و خیاالش 
راحت بوده که دخرت نارصالدین شاه، خاطرش را می خواسته که ملیجک یتیم مانده ی بعد از شاه را رها کرده و 
آمده سمت خودش. »از خدا سالمت تو را می خواهم و تو را به خدا می سپارم. نعش مرا اگر به قولی که به من 

سهیال شمس اللهی

داده اند به شهر آوردند هر کجا که خودت ميل داری 
بده دفن کنند.«اين اعدام در طول زمان پيش می رود 
و در عرض وابسته به قضاوت نگاهی که دارد پیش از 
تیرباران را می نگرد، زخمی كند يا نه، هراسان كند يا نه، 
مشوش كند يا نه، ميخكوب می كند. تاريخ هربار كه از 
نو نوشته شود، هر قضاوتی كه بـامند پشت رس این 
مرد، چیزی که توی طول زمان و عرض نگاه مان بی تغيري 
می ماند نگريسنت به يك آدم در رشف مرگ است. از 
تا  نبودند  که  آن هایی  است.  آسان  خواندن  مرشوطه 
ببینند، ناچارند به خواندن دیده های دیگران. دم زدن 
از استبداد و حقوق مدنی هم آسان است. اما نه تن 
دادن به استبداد با مرشوطه متام شد، نه ادای متام و 
بديهی  قدر  آن  تاريخ  آغاز.  آن  با  ملت  حقوق  كامل 
اما،  اینجا  تكرار می شود كه حساسیت ها را می رباید. 

سلطه ی نهايی با عکس است نه تاریخ. 
»اين بدن سوراخ سوراخ من با يک گرمی مفرطی تو 
از طرف من سالم  را  »ُدّری« و ساير  را وداع می کند 
اسکناس، چهارده  تومان  برسان. چهل و هشت هزار 
تو  به  منی دانم  دارم  جيب  در  روسی  مناط  هزار 

پـس از تیـرباران
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خواهند داد يا خواهند برد. دوست گرفتار تو ـ علی«
در عرص احاطه ی تصاوير، نگاه هر متاشاگر، مرِگ در 
عکس ها را فراوان دیده. اما عكس يك اعدامی آرام را 
نه. این مرگ، استثنايی است در قاعده و همني استثنا 
نگريسنت  می کند.  رهای اش  شدن  بديهی  از  بودن 
كه می گویند  آن چنان هم  ديگران هر چند  رنج  به 
بديهی نشده، اما جايگزينی نگريسنت به رنجی تازه، 
کرده.  بعيد  را  ماندن  خاطر  در  كه  گرفته  رسعتی 
ميخكوب  ورای  كه  ترند  ماندنی  نگاه ها  در  آنهايی 
باشند و علی خان  كردن، تردستی ديگری هم داشته 

ارشدالدوله انگار تردست ماهری است.
- تصویر از مجموعه ی بیوتات و متعلق به مرکز اسناد 
و نسخ خطی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران است.

نامه ی  به  است  مربوط  گیومه  داخل  بخش های   -
از  پیش  ارشدالدوله  علی خان  توسط  شده  نگارش 
نارصالدین  اخرتالدوله)دخرت  همرسش  برای  تیرباران، 
سایت  در  موجود  ملیجک(  سابق  همرس  و  شاه 

موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران.
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»عکس حتاًم از چیزی که دیگر نیست منی گوید، بلکه قطعاً از چیزی که بوده است می گوید، این متایز، قطعی است.« ) بارت(

در ابتدای ظهور پدیده ی عکاسی متفکرینی که شاهد قابلیت های روزافزون عکاسی و گسرتش آن بودند، پیش 

از هر سوال دیگری، از خود می پرسیدند، کار عکاسی چیست؟ به عبارتی دیگر عکاسی قرار است در آینده 

چه نقشی را در جامعه ی برشی ایفا کند؟ آیا می خواهد در چارچوب روشی علمی ادامه ی حیات بدهد؟ آیا 

رسآغازی بر اکتشافات و اخرتاعات دیگر خواهد بود؟ یا می خواهد خط پایانی بر نقاشی بکشد؟ یا خود راه 

دیگری بگشاید؟ و یا حتی چیزی باشد میان همه ی آن چه گفته شد؟

در سال های نخست ظهور عکاسی، بناها، مناظر شهری و پرتره ها موضوعات غالب داگروتیپ ها بودند که 

این مهم پس از مدت ها به دلیِل بهبود رسعت عکسربداری و پیرشفت در ساخت امولسیون های عکاسی به 

سمت موضوعات متنوع دیگری جهت یافت. در این مدت همواره در بین عالقه مندان و عکاسان تجربه هایی 

برای یافنت شگردها و کاربردهای دیگِر رسانه ی عکاسی صورت می گرفت که بعدها از آن ها به عنوان نوآوری و 

خالقیت یاد می شد، تجربه هایی که در آغازش بیشرت در انتخاب سوژه های متفاوت و تجربه ی زوایای نامتعارف 

رخ می داد.

یافت: »عکس شامره ی  این گونه تالش ها  از  را  ، گه گاه می توان منونه هایی  آلبوم عکس های دربار قاجار  در 

15 «، بازتابی از تصویر مظفرالدین شاه و درباریان در یک حباب آینه ای از جنس شیشه است، عکسی که 

احتامالً میرزا احمد خان صنیع السلطنه عکاس باشی آن را برداشته است، و مانند بسیاری دیگر از عکس های 

آلبوم خانه ی کاخ گلستان تاریخ دقیق عکاسی آن مشخص نیست. عکس در لحظه ی اول، شام را به یاد هیچ 

عکس دیگری از هزاران عکس منترش شده از دوران نارصی منی اندازد. و این درست چیزی ست که داستان را 

برای این عکس آغاز می کند. ]ممتازی این تصویر نسبت به تصاویر هم دوره خود در[ کنجکاوی عکاس در نوع 

نگاه به بازتاب های گوناگون تصویر در اشیاء و همچنین جستجوی جلوه های گوناگون دیداری ست. ]به گونه ای 

که وی توانسته است در[ به کارگیری جلوه ی زاویه ی گسرتده )واید( ،خیلی پیش از رایج شدن این عدسی ها، 

موفق عمل کند. )طهامسب پور،83( صنیع السلطنه ، موسس و عکاس باشی عکاسخانه مبارکه دارالفنون بود، 

اروپا به عنوان عکاس وی را همراهی منود. به  تالیف و در سفر اول مظفرالدین شاه  کتاب علم عکاسی را 

بعدها نوادگان او لقب مصور رحامنی را به  عنوان نام خانوادگی خود برگزیدند.)جامل هرن،ص22( به علِت 

مشخص نبودن تاریخ دقیق عکس، منی توان به درستی 

از  پیش  را  عکس  این  السلطنه  صنیع  آیا  که  گفت 

سفرش به اروپا برداشته یا پس از آن؟ هرچند در هر 

دو صورت کسی به این استناد منی تواند منکر خالقیت 

صنیع السلطنه در این عکس باشد. اما نباید از تاثیرات 

ذوقی  خوش  فرد  توسط  اروپاییان  عکس های  دیدن 

چون صنیع السلطنه به راحتی گذشت.  در دربار قاجار 

هر چیزی که می توانست شاه و درباریان را رسگرم و 

هامن گونه  می یافت،  ویژه ای  اهمیت   ، سازد  خرسند 

که عکاسی به واسطه ی جادوی اش توانسته بود، نه تنها 

به وسیله ای برای تفریح و رسگرمی شاه و شاهزادگان 

بدل شود بلکه توانسته بود وظیفه ی تاریخ نگاری را 

نیز به دوش بکشد، تاریخ نگاری که ناخواسته به دلیِل 

هرچه  بود.  آمده  نائل  افتخار  این  به  دربار  اشتیاق 

اهمیت عکاسی بیشرت به چشم می آمد، حجم عکاسی 

است  اشتیاق  این  به واسطه ی  و  می شد  بیشرت  نیز 

تصویری  مجموعه ی  صاحب  ایرانیان  ما  امروزه  که 

بی نظیری  از یک برهه ی تاریخ خود هستیم. در این 

مجموعه ی بی نظیر که متاسفانه بخشی از آن نیز به 

دالیل مختلف از بین رفته، بناهای تاریخی، اشخاص 

و  دربار  مهم  رویدادهای  مذهبی،  و  سیاسی  مهم 

تفریحات شاه، درباریان، اصناف و پیشه وران و زنان 

 عکس شامره ی 15
 سهیل حیدری/ دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه سمنان
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برای آن ها زمینه ای هرنی  بتوان  را که  این میان عکس هایی  حرمرسا موضوعات غالب عکس ها هستند؛ در 

یافت و یا حداقل جدای از موضوعات باال قلمداد کرد، به ندرت یافت می شوند. حتی عکس هایی که از نگاهی 

می توانند پیرشو و یا خالق به شامر آیند حداقل با نیت کار خالقانه، عکاسی نشده اند، و بیشرت می توان آن ها را 

در یکی از دسته های فوق الذکر گنجاند؛ مانند عکس مورد بحث که به نظر می رسد بیشرت به نیت تصویر کردن 

شاه و نزدیکانش ثبت شده تا تالشی جدی برای به چالش کشیدن واقعیت در تقابل با تصور عینی ثبت شده، 

و البته عکسی که می توان آن را بیشرت به عنوان منونه ای مشابه برای عکس شامره 15 یافت، عکسی است که 

نارصالدین شاه در تاالر آینه کاخ گلستان از خود و زنان حرمرسا   گرفته که رشح آن این گونه است: »توی تاالر 

انداخته شده است، من هم پیدا هستم.« هامن گونه که مشخص است تصویر شاه و  آینه عکس توی آینه 

زنان اش موضوع اصلی عکس است نه بازتاب های زیبای آینه های تاالر آینه که کسی چون کامل امللک نقاش 

را مجذوب خود کرده بود. عکس شامره ی 15 توانسته در ثبت آن چه یافته، نگاهی نو را جستجو کند. شاید 

خود صنیع السلطنه هم هیچ گاه فکر منی کرد عکسی که برداشته در میان هزاران عکس دربار نارصی تفاوتی 

چشم گیر داشته باشد؛ متفاوت بودن هرچند امروزه واژه ای هرز شده به نظر می رسد اما می توان برای توصیف 

این عکس، به وازه ی بکر بودن  متوسل شد. شاید برای نخستین بار است که در یک عکس دسته جمعی از 

درباریان قاجار، اشخاص حارض در عکس در مرحله ی نخست اهمیت قرار نگرفته اند، آن چه پیش از هر چیز 

دیگری خودمنایی می کند جستجوی خالقانه ی دیداری عکاس آن است. عکاس در به کارگیری هم زمان تکنیک و 

دیِد عکاسانه درست پیش رفته است، امروزه دوربین های رایج متوسط و کامپکت در عکاسی مستقیم از آینه 

و شیشه به گونه ای که انعکاس خود عکاس دیده نشود، نتایج موفقیت آمیزی به دست منی دهند در صورتی 

که دوربین های قطع بزرگ به واسطه ی قابلیت های تغییر پرسپکتیو که به دلیِل دایره ی پوشانندگی گسرتده لنز 

کردن،  شیفت  و  تیلت  قابلیت  مانند  می گردد،  میرس 

این  که  می آیند   بر  کار  این  ی  عهده  از  راحتی  به 

توانایی در عکس شامره 15 توانسته به راحتی به قصد 

عکاس جامه ی عمل بپوشاند. صنیع السلطنه توانسته 

کند  برداشت  را  عکسی  اتفاق،  رس  از  نه  و  آگاهانه 

که برخالف سایر عکس های هم ردیف خود، واقعیت 

را نه آن گونه که همیشه ثبت شده، بلکه به گونه ای 

دیگر بیان کند، بیانی غیرواقعی و اغراق آمیز؛ تصویر 

یاد  به  را  ما  کرده  ایجاد  که  اعوجاجی  به واسطه ی 

دهه ها  که  لنزهایی  می اندازد،  ماهی  چشم  لنزهای 

بعد متولد شدند. عکس شامره 15 شاید پیش از حد 

مانده است،  تاریخ عکاسی  تاریک خانه ی  معمول در 

هر چند تاریخ دقیق عکس مشخص نیست اما بی شک 

عکس متعلق به سال های اولیه حکومت مظفرالدین 

شاه در بین سال های 1896 تا 1899م است، در اواخر 

]اروپایی[ تالش  اکرث عکاسان  که  زمانی  نوزدهم  قرن 

می کردند کیفیت کارهای شان تا حد ممکن به نقاشی 

نزدیک کنند )تاسک،71(، این عکس نه تنها ارصای به 

عکس شامره 15 – صنیع السطنه عکاسباشی– از آلبوم خانه کاخ گلستان  

از  م،  ق/1889   1307 تاریخ  شاه،  الدین  نارص   -  9 شامره  عکس 

آلبومخانه ی کاخ گلستان)آلبوم شامره ی 210(
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انجام آن ندارد بلکه غیر عامدانه تالش دارد به بازمنایی دوبعدی بر پایه ی ویژگی های عکاسانه دست یابد. 

بازمنایی متفاوتی که توسط صنیع السلطنه انجام شده جزو معدود مواردی در هرن قاجار است که تصویر شاه 

و نزدیکانش را تا به این حد تنزل یافته نشان می دهد. عمدتاً قاجار عالقه ای به این گونه بازمنایی نداشت و بر 

عکس مانند دربار شاهان گذشته، دربار نارصی نیز خود را نیازمند بازمنایی فرا انسانی و پرشکوه می دید. در 

عکس ،کاخ نیز به گونه ای اغراق آمیز، با اعوجاج تصویر شده است، منونه ای که می شد آن را به عنوان بازمنایی 

متفاوتی از معامری دوران قاجار دانست اگر بنا نیز هم چون افراد حارض در عکس اهمیت خود را هم چون 

بیشرت عکس هایی که از قاجار رساغ داریم در درجه ی نخست حفظ می کرد و جای خود را به حباب آینه ای 

منی داد.گویی آینه ای،که برای انتقال پیام این عکس از بقیه ی عنارص سبقت گرفته است.  منی توان به درستی 

حدس زد که افراد حارض در عکس به ویژه مظفرالدین شاه پس از دیدن عکس، چه واکنشی داشته اند؟ آیا صنیع 

السلطنه را نکوهش کرده و اجازه ی تجربه ی دیگری به این شکل را از او گرفته اند؟آیا روی خود را ترش کرده 

و تسلیم قدرت ناشناخته ی عکس شده و چیزی نگفته اند؟ یا که هم چنان از اعجاز عکاسی به شگفت آمده 

و عکس را ستوده اند؟ آن چه صنیع السلطنه تجربه کرد راهی بود که بعدها عکاسی بسیار به رساغ اش رفت، 

راهی برای یافنت زوایای تجربه نشده، برای دست کاری در واقعیت و بیانی متفاوت و غیر واقعی.  نگاهی که 

بعدها عکس را به تصویری نه برای استناد مطلق به آن بلکه به تصویری برای شک کردن در واقعیت معرفی 

کرد ، منطق خود را بر عکس هایی هم چون عکس شامره ی 15 استوار ساخت.

رسچشمه ها:
از نقره و نور/طهامسب پور محمد رضا، نرش تاریخ ایران، تهران، 89

تاسک، پطر، سیر تحول عکاسی/ ترجمه محمد ستاری،سمت، تهران، 85
کار گروه عکاسی جامل هرن، مبانی نظری عکاسی، دوم جامل هرن ،تهران ، 90 

 - عکس از کتاب: از نقره و نور/طهامسب پور محمد رضا، نرش تاریخ ایران،تهران،8 9، ص 84
- عکاس خود نارص الدین شاه بوده در تاریخ 1307 ق/1889 م، از آلبوم خانه ی کاخ گلستان)آلبوم شامره ی 

)210
برای اطالعات بیشرت و منونه های دیگر رجوع کنید به:

عکاسی خالق، در رسآغاز تاریخ عکاسی ایران، محمد رضا طهامسب پور، فصلنامه ی عکاسی خالق، شامره اول، 
سال اول، زمستان 1383 که این نوشتار با همین عنوان فصل چهارم کتاب از نقره و نور نوشته ی محمد رضا 

طهامسب پور است.
- برای کسب اطالعات بیشرت:

 Focusing the View CAMERA, A scientific to focus the view camera and Estimate Depth of
2007,Field,by: Harold M.Merklinger,AUTHOR,Nova Scotia, Canada

Fish eye - 
- نگاه کنید به: بحران واقعیت، اندی گروندبرگ
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ایران شد. نخستني  تنها سه سال بعد وارد  اروپا اعالم رسمی و  عکاسی در سال های ميانی قرن نوزدهم در 
در  پاولوف،  نيکالی  نام  به  روس  ديپلامتی  توسط  تهران،  سلطنتی  کاخ  در  داگروتيپ  شيوه ی  به  عکس ها 
سال های پایانی پادشاهی محمدشاه قاجار )1258ق/ 1842م( از شاه و درباريان گرفته شد. پس از به سلطنت 
اوضاع  آرام شدن نسبی  از  امريکبري، بعد  او، مريزا تقی خان  رسيدن نارصالدين شاه، صدراعظم کاردان و اليق 
داخلی، اصالحاتی که جرقه های آن سال ها پیش زده شده بود را با قدرت بیشرتی، پی گرفت. گل رس سبد این 
اصالحات را تأسيس مدرسه ی دارالفنون دانسته اند. اين مدرسه، که يک پلی تکنيک به شيوه ی اروپايی بود، در 
تهران )1268ق/ 1851م( تأسيس شد و بعدها عکاسی در برنامه های درسی آن گنجانده شد. نخستني دست 
اندرکاران عکاسی در ايران، اروپایی هایی از فرانسه، اتريش و ايتاليا بودند که در اين مدرسه تدريس می کردند؛ 
کرشيش، فوکه تی، ِپشه و کارليان از جمله ی اين معلامن بودند و توسط همني معلامن اعزامی بود که نخستني 
ايرانيان، عکاسی را فرا گرفتند. به  زودی، عده ای از درباريان و شاهزادگان زیر نظر این آموزگاران و در پرتو 
توجه و اشتياق نارصالدين شاه، در عکاسی تبحر يافتند و عکاسخانه ی مبارکه ی سلطنتی در کاخ گلستان تأسيس 
شد و به دستور شاه، رساله های چندی درباره ی عکاسی نگاشته يا ترجمه شدند. چنین بود که عکاسی، این 
پديده ی مدرن قرن نوزدهمی، در دوران سلطنت نارصالدین شاه و در سال های پس از آن به  تدریج شناخته 
شد و توسط خود ایرانیان به کار گرفته شد. از سویی دیگر و در همین دوران نخستین روزنامه های رسمی 
ایران پا به عرصه ی وجود نهادند. انتشار روزنامه  و به تبع آن مطلع ساخنت مردم از حوادث سياسی، اجتامعی، 
روزنامه ی  می شود.  محسوب  دوران  این  مهِم  فرهنگی  اصالحاِت  ديگر  از  اکتشافی،  و  علمی  پيرشفت های 
وقايع اتفاقيه در سال 1267ق/1851م منترش شد؛ شامره ی نخسِت اين روزنامه، روزنامچه ی اخبار دارالخالفه 
نام داشت و از شامره ی دوم به بعد با نام وقايع اتفاقيه منترش شد و بعد از آن با نام دولت عليه ايران به-

چاپ رسید. پس از آن روزنامه های ملتی، ایران، دانش، نارصی و... پا به عرصه گذاشتند که همگی در زمان 
نارصالدين شاه و پس از آن، در دوران مظفرالدين شاه منترش می شدند.

امروزه اسناد و مدارک، منابع اطالعاتی ارزشمندی برای شناخت تاریخ اجتامعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه 
محسوب می شوند. در این میان نقش مطبوعات به  دلیل انعکاس، تجزيه و تحلیل و گزارش مستمر رخدادها، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به رواج روزنامه نگاری در دوره نارصی و مقارن شدن آن با ورود 
این دوران هستیم.  ایران، شاهد ظهوِر واژگانی چون عکس، عکاسی و... در نرشیات  به  زودهنگام عکاسی 
متاسفانه علی  رغم وجود مدارک و اسناد بسیار در مورد عکاسی در این نرشیات، تا به حال به  طور جامع به 
گردآورد این اطالعات پرداخته نشده است. از این منظر در اين کتاب سعی شده با گردآوری اخبار مربوط به 

نازنین زنگی آبادی

درآمدی  بر كتاب اخبار عكاسی در عهد نارصی
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عکاسی از بطن روزنامه های این دوران، سیر تحوالت عکاسی ایران را رصد کنیم. 
اين کتاب حاصل تورق بیش از هشت هزار صفحه از این روزنامه ها، در قطع های مختلف است که با خطوط 
متفاوتی از جمله نستعلیق، نسخ و ثلث کتابت شده اند. از آن جا که در برخی از این روزنامه ها مانند روزنامه ی 
»ورقه ماه ]...[ مدرسه مبارکه دارالفنون دارالسلطنه تربیز«، كوچك رتين خربی در مورد عکاسی یافت منی شود، 
این جستجو در نهایت بر بررسی چهارده عنوان از روزنامه های مطرح و مهم آن دوره طی سال های 1267 تا 

1313 هجری قمری متمرکز شده، که اسامی آن ها به رشح زير است:

وقايع اتفاقيه	 

دولت عّليه ايران	 

دولتی	 

مّلتی )مّلت سنيه ايران(	 

روزنامه ی اردوی هاميون	 

ايران	 

مرآت السفر و مشکوة الحرض	 

علمی	 

مريخ	 

اطالع	 

دانش	 

رشف	 

اردوی هاميون	 

نارصی	 

   نتایج به  دست آمده از بررسی و تحليلِ موارد استخراج شده ی اين روزنامه ها را می  توان چنین عنوان کرد:

بيشرتين خربهای يافت شده از روزنامه ی وقايع اتفاقيه و بعضاً روزنامه دولت علّيه مربوط به اخبار 	 
وقايعی است که در دارالخالفه به  وقوع پيوسته است. با وجود اين که اسامی و اطالعاِت زندگی نامه اِی 
افرادی مثل کرشيش، فوکه تی، پشه و... در اين روزنامه ها آمده است؛ اين اطالعات، ارجاع مستقيمی 
به عکس و عکاسی ندارند، اما می توان از ميان اين منابع، جزئياتی از زندگی نامه، سفرها و دوره ی 

مأموريت و فعاليت افراد ذکر شده در ايران به  دست آورد.

و 	  عکاسی  به گسرتش  نارصالدين شاه  توجه  و  1268ق/1851م  سال  در  دارالفنون  مدرسه ی  تأسيس  با 
روند آموزش آن در اين مدرسه، به  تدريج شاهد انتشار اخبار بسياری چون: اسامی معلمني و متعلمني 

مدرسه ی دارالفنون، اعطای نشان و خلعت به 
معلمني و شاگردان مدرسه، کتب تأليف شده و 
همچنني فعاليت های مرتبط با عکاسی هستيم.

تأسيس 	  که خرب  است  روزنامه ها  وجود  ه يمن 
اولني عکاسخانه ی عمومی در خيابان جّباخانه ی 
آن  در  می رسد.  مردم  عامه ی  گوش  به  تهران 
اخبار  که  هستند  روزنامه ها  همین  دوران، 
فن و هرنی را منترش می سازند که می رود از 
هرنی درباری به هرنی همگانی تبديل  شود. با 
مشاهده ی خربهايی از اين نوع به نقش مهم 
و کليدی روزنامه ها در گسرتش و انتشار اخبار 

عکاسی در جامعه ی آن دوره پی می بريم.

از آگهی ها و اعالنات موجود در برخی از اين 	 
روزنامه ها، می توان به انواع فنون و روش های 
عکاسی در ديگر نقاط جهان پی برد. همچنني 
وسایل  و  اسباب  انواع  واردات  از  می توان 
پیدا  آگاهی  نارصی  دوره  در  ایران  به  عکاسی 
کرد. به  همین  نحو، برخی لغات و اصطالحات 
مربوط به عکاسی )مثل دوربني(، از دل همین 

روزنامه ها استخراج شده است.

اخباِر 	  بيشرتين  اطالع،  و  ايران  روزنامه های 
خود  در  را  عکاسی  به  مربوط  خارجيی 
جای داده اند. در روزنامه ی اطالع تقريباً متامی 
در  عکاسی  به  متعلق  اخباِر  شده،  درج  اخباِر 
کشورهای خارجی است و در روزنامه ی ايران، 
بني  را  خارجی  اخباِر  اطالعاتی  حجم  بيشرتين 
1297ق/1879م  تا  1295ق/1878م  سال های 
مشاهده می کنيم. يکی از نکات قابل توجه اين 



22

امره 5 
س ، ش

صلنامه نقد عک
  ف

است که اين اخبار همگی در برگرينده ی اطالعات به روز عکاسی در دنيا نبوده اند، چرا که آخرین اخبار 
در خصوص فنون عکاسی، با فاصله ی زمانی چند ساله به ایران رسیده و در این جراید منترش شده است. 
مثل خربی که در منره ی 298 روزنامه ی اطالع، به تاريخ پنجشنبه 19 رجب 1309ق/1892م با عنوان 
»اخرتاع جديد در عکس«، در مورِد اخرتاِع ژول ماری درج شده است و اين در حالی است که اتفاق 

مذکور سال ها پیش تر و در سال1882م به  وقوع پيوسته است.

و 	  السفر  مرآت  اردوی هاميون،  در  نارصالدين شاه  اردوکشی های  و  وقايع سفرها  و  اخبار  به  توجه  با 
مشکوة الحرض، ایران و روزنامه ی اردوی هامیون، در می يابيم که درمتامی اين سفرها عکاس باشی جزو 
ملتزمني رکاب نارصالدين شاه بوده و بر طبق اخبار درج شده در روزنامه ی ايران، عکس های گرفته شده 

را به  صورت آلبومی در پايان سفر به نارصالدين شاه تقديم می کرده است.

یا ادبیات  الزم به ذکر است در بعضی موارد، حین مطالعه روزنامه ها به  دلیل خطوط به  کار برده شده و 
ابزار نگارش ويراستاری همچون گيومه، ويرگول و غريه،  از  با زمان حارض و هم چنني عدم استفاده  متفاوت 
مشکالتی چون ناخوانایی و نافهمی متون و مطالب وجود داشته که نهايتاً نقطه گذاری و استفاده از گيومه، 
كروشه و ديگر عاليم نگارشی توسط نگارنده انجام شده است. هرگاه عبارتی ناخوانا بوده با سه نقطه عالمت-
گذاری شده و برای اکرث گزارش ها، عنوانی مرتبط با آن ها انتخاب شده که در داخل کروشه قرار گرفته است. 
خربهای گردآوری شده از این چهارده عنوان روزنامه، به  ترتیب تاریخ انتشار هر یک از آن ها درج شده و 

مواردی که در این روزنامه ها مورد بررسی قرار گرفته، در شاخه های زیر دسته بندی شده است: 

- آموزش عکاسی و تربيت عکاسان در دارالفنون و عکاسخانه ی مبارکه

- رشح فعاليت ها و مأموريت های عکاسان خارجی مقيم ايران

- ابداع القاب گوناگون مثل لقب عکاسباشی

- حاميت از چاپ و نرش کتب گوناگون در مورد عکاسی توسط نارصالدين شاه

- ترجمه ی اخبار عکاسی )ابداع روش ها و فنون گوناگون عکاسی( در روزنامه های خارج از کشور 

- تاسيس عکاسخانه ها و راه يافنت عکاسی به اجتامع 

- ساخت مواد شياميی عکاسی در ايران

- عکاسی علمی )پزشکی، نجومی، ايکس ری، آندوسکوپی(

- عکاسی در سفرها و اردوکشی ها و اهداء آلبوم عکس به نارصالدين شاه، عکاسی مستند و تهيه ی گزارش 

تصويری

در پایان امید دارم، پژوهش حارض، نقش هرچند اندکی در راه پیش برِد مطالعاِت رسآغاِز عکاسی در ایران ایفا 
کند و مورد توجه خوانندگان و پژوهندگان عالقمند به این حوزه قرار گیرد.                                                                                         
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عکس های جذابی که عکاس ایتالیایی، لویی جی مونتابون )1877ـ؟ م.، 1256ـ؟ ه.ش.( در سال 1241 ه.ش. 

)1862 م.( در ایران گرفت به دلیل اهمیت تاریخی و هرنی شان از ارزشمندترین منابع تصویری تاریخ ایران 

در دوران قاجار قلمداد می شوند. این عکس ها عالوه بر روشن کردن بخشی از تاریخ ایران در آن دوره، از 

تبحر و هوشیاری مونتابون در انتخاب و توصیف موضوع هایی حکایت می کند که وی برای نخستین بار با آن 

مواجه می شد. مونتابون از طرف دولت ایتالیا انتخاب شد تا گروهی از افراد عالی مقام را در ماموریت علمی 

و سیاسی شان به ایران همراهی کند و از این سفر گزارشی تصویری تهیه مناید. او از آن عکس ها کپی های 

ایتالیا؛ نارصالدین شاه؛ و احتامال به سوفی،  متعددی تهیه کرد و سه آلبوم را به ویتوریو امانوئل دوم، شاه 

ملکه ی هلند؛ اهدا منود.

این سه آلبوم نشان می دهد که فقط  اند؛ و مقایسه ی  این عکس ها را مطالعه کرده  کارشناسان متعددی 

شامر محدودی از عکس های آنها با هم تفاوت دارند. این آلبوم ها در ایتالیا، ایران و هلند انتشار یافته اند: در 

سال 1351ه.ش. )1972 م.(، آنجلو میکل پِیمونته آلبومی را که در کتابخانه ی ملی مارسیانا در ونیز نگهداری 

می شود منترش کرد. سه دهه بعد، در سال1382ه.ش. )2003 م.( هرمان َوهرامیان و رسجیوپوگیاِنال منایشگاهی 

در رابطه با ایران برگزار منودند که بخشی از آن به عکس های مونتابون اختصاص یافته بود و در کاتالوگ 

منایشگاه تعدادی از آن عکس ها به چاپ رسید. در سال1383 ه.ش. )2004 م.( آلبوم موجود در هلند به 

همراه تعدادی مقاله توسط فریدون برجسته، منوچهر اسکندری، و ناتالی فرمان فرما گردآوری و منترش شد. 

و در نهایت، در سال 1391 ه.ش. )2012 م.(، مژگان طریقی کتابی را به چاپ رسانید که شامل عکس های 

مونتابون و تعدادی مقاله درباره ی وی و ماموریت وی به ایران می شود. آلبومی که مونتابون به نارصالدین 

شاه اهدا منود در کاخ ـ موزه ی گلستان در تهران نگهداری می شود. این آلبوم تاکنون به چاپ نرسیده است، 

اما به تعدادی از عکس های آن در منابع دیگر اشاره شده است.

نویسنده: مهشید مدرس
مرتجم: افروز مصالیی پور

نقدی بر کتاب های منترش شده
 درباره ی سفر لویی جی مونتابون،
عکاس ایتالیایی، به ایران در سال 18۶2 میالدی
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آلبومی که آنجلو میکل پیومنته منترش کرد با مقاله ای با عنوان »آلبوم عکس ماموریت سیاسی ایتالیایی ها 

در ایران )تابستان 1862(« همراه بود، و در نرشیه ی رشق و غرب، مجلد 22، شامره 3 و 4، سال 1972 م.  به 

چاپ رسید. این نرشیه توسط انستیتو ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاوردور، در رم منترش می گردید. آلربتو 

پرندی، رشق شناس، در مقاله ی خود: »کتاب شناسی و تحلیل کتاب های چاپ شده در غرب در مورد تاریخ 

عکاسی ایران در دوران قاجار« به آلبوم و مقاله ی پیومنته اشاره می کند. مقاله ی پرندی جزئیات سفر، وقایع 

 Ca Di Annali :سیاسی، زندگینامه ی هیئت اعزامی، و رشح عکس ها را شامل می شود. )منترش شده در

)2007 ,3 ,XLVI ,Foscari

در سال 2003، »ایران در سال 1862: عکس های سفر یک ایتالیایی« به شکل کاتولوگی به زبان ایتالیایی برای 

منایشگاه هرن و فرهنگ ایران منترش شد. این منایشگاه از 5 تا 21 آوریل 2003 در کاستلو بلجیو ایوسو در 

شهر پاویا برگزار شد؛ و کاتالوگ آن توسط انتشارات نیکولودی به چاپ رسید. هرمان وهرامیان ایرانی تبار و                         

رسجیو پوگیانال گردانندگان منایشگاه بودند. قسمتی از منایشگاه به عکس های مونتابون از سفرش به ایران که 

در کتابخانه ی سلطنتی شهر تورینو نگهداری می شد، اختصاص یافته بود.  پوگیاِنال در مقدمه ی کاتالوگ نوشته 

است که این آلبوم شامل 72 عکس می شود که سیزده عدد از آنها، عکس هایی از بناها و چشم اندازهایی از 

قفقاز می باشند. او همچنین به بخش هایی از گزارشی که در سال 1865 م. توسط فیلیپو دو فلیپی، یکی از 

دانشمندان آکادمی علوم تورینو، نگاشته شده است اشاره می کند.

صفحاتی از گزارش فیلیپی تحت عنوان »یادداشت های سفر به ایران در سال 1862 « نیز در کاتالوگ آمده 

به  مونتابون  که  می دارد  اظهار  او  می برد.  نام  مونتابون  از  بار  چندین  فیلیپی  دقیق،  گزارش  این  در  است. 

پیرشفته ترین تجهیزات عکاسی مجهز بود که در پاریس خریداری شده بودند و اینکه این اخرتاع تا چه اندازه 

سبب تحکیم ارزش علمی و تاریخی گزارش نویسی سنتی گردیده است. وی همچنین ذکر می کند که نارصالدین 

شاه به عکس های مونتابون عالقه مند بوده  مشتاق بود که مونتابون از او عکس بگیرد.

منبع دیگر: »آلبوم مونتابون: گزارش سفر ایتالیایی ها به ایران در سال 1862 « که در آرشیو سلطنتی هاگ در 

هلند نگهداری می شود توسط انجمن بین املللی مطالعات قاجار و انتشارات برجسته ون والویک ون دورن و 

رشکا منترش شده است و شامل شصت عکس می شود. هم چنین، چهار مقاله از میک جانسن، آنا ونزن، کورین 

ورمان، و محمدرضا طهامسب پور ارزش این منبع را دوچندان کرده است. میک جانسن به رابطه ی سیاسی و 

دوستانه ی ایران و هلند از دوره ی صفوی تا اواخر دوره ی پهلوی می پردازد، و مفصال دیدار مظفرالدین شاه از 

هلند در سال 1279 ه.ش. )1900 م.( را رشح می دهد. او مشخصه ی فیزیکی و محتوای آلبوم را نیز به اختصار 
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م.، 1256ـ1197 ه.ش.(  را ملکه سوفی )1877ـ1818  آلبوم  که  این فرض می پردازد  به  بیان می کند. جانسن 

سفارش داده است و احتامل می دهد که وی عکس های مونتابون را در دیدارش از »منایشگاه جهان« در پاریس 

در سال1247 ه.ش. )1867 م.( دیده باشد.

آنا ونزن به معرفی دانشمندان این هیئت اعزامی می پردازد که در زمینه های معدن شناسی، جانورشناسی، 

ایران، طبیعت آن و  کشاورزی، کالبدشناسی، و واژه شناسی تخصص داشتند و مامور بودند تا به مطالعه ی 

مردماش بپردازند. ونزن منونه هایی از گزارش های این دانشمندان را )که برخی از آنها انتشار یافته بودند( 

ارائه داده است. وی هم چنین به گشایش نخستین مدرسه ی آموزش فارسی در ایتالیا اشاره می کند که توسط 

جیاکومو لیگنانا، تنها خاورشناس آن گروه، گشایش یافته بود. سخرنانی های منترش نشده ی جیاکومو لیگنانا در 

رابطه با واژه شناسی، ادبیات، تاریخ و مذهب ایرانی نیز در مقاله ی ونزن ذکر شده اند.

کورین ورمان لیست کاملی از متام عکاسان شناخته شده ای که از سال 1844 تا 1900 م. )1223 تا 1279 ه.ش.( 

به ایران سفر کرده بودند ارائه میدهد. به عالوه، ورمان به اهمیت تاریخی و هرنی عکس های مونتابون اشاره 

می کند و این واقعیت که عکاس با نگرشی هوش مندانه و مدرن به جای مترکز رصف بر بناهای تاریخی و 

زندگی خانواده ی سلطنتی،  توجه ویژه ای به مردم عادی و معامری آن دوران داشته است.

محمدرضا  طهامسب پور به معرفی فوکتی، لوییجی پش، آنتونیو جیانوزی و مونتابون، چهارعکاس ایتالیایی که 

در قرن نوزده میالدی به ایران سفر کردند، می پردازد. او به سه منبع منترش شده اشاره می کند که در آن ها 

تعدادی از عکس هایی که در کاخ موزه ی گلستان نگهداری می شود به اشتباه به عکاسی دیگر نسبت داده 

شده اند. اول، کاتالوگی است که توسط بدری اتابی برای آلبوم های عکس کتابخانه ی سلطنتی در سال1357 

ه.ش. )1978 م.( تهیه شده بود و در آن عکس »آرامگاه نادر شاه« را به پش نسبت داده است. در حالی که 

این عکس توسط جیانوزی در سال 1245 ه.ش. )1866 م.( گرفته شده بود. دوم، مقاله ای است از دانا استین 

با عنوان »آغاز عکاسی در ایران« که باز هم هامن عکس را به پشه نسبت می دهد. و در آخر »تاریخ عکاسی 

و عکاسان پیشگام در ایران« از یحیی ذکا می باشد که در آن آلبومی شامل 24 عکس به مونتابون نسبت داده 

شده است؛ طهامسب پور توضیح می دهد که این آلبوم مربوط به زمان مظفرالدین شاه است و در نتیجه هیچ 

عکسی از مونتابون در آن وجود ندارد.

رسانجام، کتاب »ایران در دوران قاجار از دیدگاه مونتابون، عکاس ایتالیایی« توسط انتشارات ابیانه در تهران 

تورینو،  شهر  در  سلطنتی  کتابخانهی  در  موجود  آلبوم  از  عکسهایی  دربردارنده ی  کتاب  این  گردید.  منترش 

دیگری  و  نوشته ی محمد ستاری  یکی  مقاله،  دو  و  از شهریار عدل،  یادداشتی  از مژگان طریقی،  مقدمه ای 

نوشته ی کارلو جی. رِسِتی می باشد. مطالب به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده است.

رسپرست  و  کتاب  این  گردآورنده ی  طریقی،  مژگان 

موزه ی عکسخانه ی شهر در تهران، در ابتدا از طریق 

وهرامیان با آلبوم کتابخانه ی سلطنتی در شهر تورینو 

طرف  از  که   6x6 اسالید  یک  و  هفتاد  شد.  آشنا 

وهرامیان به طریقی فرستاده شد طریقی را به انتشار 

او  منود.  ترغیب  ایرانی  عالقه مندان  برای  کتاب  این 

و62  آلبوم  این  مقایسه ی عکس های  برای  هم چنین 

عکس موجود در آلبومی که در کاخ ـ موزه ی گلستان 

مرکز  آن  عکس های  در  کاوش  به  می شود،  نگهداری 

پرداخت.

عکاسی  اهمیت  عدل  شهریار  کوتاه،  یادداشتی  در 

برای  مناسب  ابزاری  عنوان  به  قاجار  دوره ی  در  را 

ثبت مستند وقایع رشح می دهد. او معتقد است که 

مجموعه ی عکس هایی که در کاخ ـ موزه ی گلستان 

قدیمی ترین  و  غنی ترین  از  یکی  می شود،  نگهداری 

در  سلطنتی  مجموعه ی  به جز  و  مجموعه هاست 

انگلستان، در دنیا نظیری ندارد.

کارلو جی. رِسِتی به ترشیح مصیبت های اقتصادی در 

واسطه ی  به  که  م.   1860 دهه ی  در  شاملی  ایتالیای 

بیامری کرم های ابریشم به وجود آمده بود می پردازد. 

به  تصمیم  بحران  این  از  رهایی  برای  ایتالیا  دولت 

پلی  تا  گرفت  ایران  با  دوستانه  رابطه ی  برقراری 

ترتیب،  بدین  مناید.  ایجاد  ابریشم  کرم  واردات  برای 

دوران بحران اقتصادی ایتالیا آغاز روابط سیاسی بین 

ه.ش.،  )1275ـ1210  شاه  نارصالدین  زمان  در  ایران، 

امانوئل  ویتوریو  زمان  در  ایتالیا،  و  م.(  1896ـ1831 

دوم )1257ـ1199 ه.ش.، 1878ـ1820 م.( بود و راه را 
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مارسلو رسوتی و همراهانش  ماموریت سیاسی  برای 

در تهران هموار منود.

به عنوان  مونتابون  از  مقاله اش  در  ستاری  محمد 

عکاسی برجسته و شناخته شده در ایتالیا در آن دوره 

تفسیر  زیرکانه  را  مونتابون  شیوه ی  او  کند.  می  یاد 

نور  معامری،  از  عکاس  که  می نویسد  و  است  کرده 

طبیعی، و پس زمینه ها استفاده کرده است تا شخصیت 

و مقام اجتامعی مدل هایش را به خوبی بازتاب دهد. 

ستاری معتقد است که این ویژگی ها به کار مونتابون 

اجازه داد تا از مستندسازی تصویری رصف فراتر رود.

در متامی آلبوم ها، تعدادی از عکس ها به دست خود 

واقع منایانه  نقاشی های  به  تا  شده اند  رنگ  مونتابون 

شبیه شوند. از جمله این عکس های رنگ شده می توان 

میرزا  مظفرالدین  شاه،  نارصالدین  از  پرتره هایی  به 

یک  و  ایرانی  خدمت کاران  و  رسبازان  ندیمه ها،  و 

شاهدخت گرجستانی اشاره کرد.

بنا به گفته ی مژگان طریقی، هیچ عکسی از زنان در 

آلبومی که در کاخ ـ موزه ی گلستان نگهداری می شود 

آلبوم ها  باقی  که  است  حالی  در  این  ندارد؛  وجود 

حاوی عکس هایی از زنان هستند. برای مثال، سه زن 

ایتالیایی، دو پرتره از یک شاهدخت گرجستانی، یک 

تصویر از دو دخرت مسیحی اهل مارین، و یک پرتره 

از این نظر،  از یک زن گرجستانی از طبقه ی مرفه. 

آلبومی که در کاخ ـ موزه ی گلستان نگهداری می شود 

منحرص به فرد است. علت این امر که چرا مونتابون 

هیچ عکسی از زنان در آلبومی که به نارصالدین شاه 

باقی خواهد  پاسخ  بدون  بود،  نداده  قرار  هدیه کرد 

ماند. احتامل دارد که عکاس محتاطانه عمل کرده است تا روابط سیاسی ایران و ایتالیا لطمه ای نبیند. از نقطه 

نظر ما، که در قرن حارض به رس می بریم، بعید به نظر می آید که وجود عکس هایی از زنان بی حجاب مسیحی 

در آن آلبوم، می توانسته به روابط دوستانه ی ایران و ایتالیا لطمه بزند؛ اما به هر جهت، ساختار فکری فردی 

غربی در قرن نوزدهم میالدی درباره ی کشوری اسالمی متاما با ساختار فکری ما تفاوت داشته است.

کتاب هایی که در اینجا ذکر شدند تعمق و نگاه موشکافانه ی مونتابون پیرامون کشوری با رشایط پیچیده در 

طی دورهای حساس را به ما یادآوری می کنند. خوش شانسی مونتابون در این بود که در زمان نارصالدین شاه 

به ایران سفر کرد؛ زیرا عالقه ی بسیار نارصالدین شاه به پیرشفت های علمی، هرنی، و فرهنگی محیطی مناسب 

برای این گونه فعالیت ها ایجاد کرد و ایران پذیرای متخصصان در زمینه های مختلف بود. همچنین، توجه به 

این نکته رضوری است که مونتابون شاید از معدود مسافران غربی بود که برای راضی کردن مخاطب غربی، 

تالش نکرد ایران را با نگاهی مبالغه آمیز و منفی یا به بیان دیگر اورینتالیستی، چنانکه ادوارد سعید تعریف 

می کند، تصویر مناید. در این عکس ها، عکاس به شکلی بی طرفانه و هرنمندانه زندگی حقیقی مردمی حقیقی 

را ثبت کرده است.

مونتابون به عنوان یک عکاس موفق در زمان حیاتش به مقامی در خور خود دست یافت. و اکنون، منابع 

منترش شده درباره ی عکس های ماموریت وی در ایران شهرتی جهانی به او بخشیده اند. مهم تر آنکه، این 

منابع فرصتی به عموم مردم داده اند برای مطالعه ی عکس هایی که بیش از یک قرن در پشت درهای بسته 

محفوظ مانده بودند.
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مقدمه:

 از ابتدای اخرتاع عکاسی به دلیل ثبت ماندگار و عینی واقعیت، این فن در مدتی کمرت از دو یا سه سال از 
بدو پیدایش آن، در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت. "دربار قاجار بی شک مهمرتین عامل ورود زودهنگام 

پدیده ی عکاسی به ایران است")تاسک، 1385، 8(.

به دلیل محدودیت ابزار و عدم گسرتش تجهیزات عکاسی در نخستین سال ها، ویژگی های بارز و شخصی 
چندانی در کار عکاسان ایرانیان دوره به چشم منی خورد و از آنجایی که دوربین های اولیه بسیار سنگین بوده 
و امکان جابه جایی آنها به راحتی میرس نبود، بیشرت عکاسان، ترجیحاً به ثبت چهره ی افراد در محل های زندگی 
یا کار آنها می پرداختند. به تدریج استفاده از دوربین در استودیوهای شخصی با نورهای مصنوعی نیز رایج شد. 
بدیهی است که این رشایط جدید، نیازمند دکوراسیون و وسایل تزیینی و ژست های متنوع با توجه به سن و 

موقعیت اجتامعی و سیاسی بود.

کامبیش به دلیل تفاوت سلیقه ی افراد مختلفی که به استودیو مراجعه می کردند، تفاوت هایی را در نحوه ی 
قرارگیری موضوع در مقابل دوربین و استفاده از اشیای تزیینی شاهد هستیم. این یادداشت، بر اساس این 
شباهت ها و تفاوت ها، به بررسی عکس های استودیویی سه عکاس دوره قاجار؛ عبدالله میرزا، ارنست هولترس 

و آنتوان سوریوگین می پردازد.

1- عبدالله مريزا

عبدالله مريزا فرزند جهانگري مريزا، از نوادگان فتح علی شاه قاجار به سال 1266 هـ. ق. متولد شد. وی در 
سال های جوانی و پس از امتام تحصيالت مقدماتی، وارد مدرسه ی دارالفنون شد تا به تكميل معلومات خود 
بپردازد. در اين مدرسه، تحت نظر مريزا احمد عكاسباشی كه علم عكاسی را در اروپا آموخته و در اواسط 

فرشته دیانت
 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

نقدی برعكس های استوديويی 
سه عكاس دوره ی قاجار

عکاس: عبدالله مريزا
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دوران نارصی، عکاسخانه ای را بر بام مدرسه ی دارالفنون راه اندازی کرده بود) ذکا،1384،389(، به فراگريی 
عكاسی، عکسربداری و بعدها پس از تحصیل در فرنگ به عنوان یکی از معلامن رسمی  عكاسی در دارالفنون، 

سال ها به آموزش و ترويج اين فن مشغول بود.

ابزاری  باال و احاطه ی وی بر  بيان كرد، دانش فنی  او و آثارش می توان به رصاحت  نكته ای كه درباره ی 
است كه كنرتل و به كارگريی آن بسيار مشکل تر از تصور كنونی مااست. از آنجايی كه وی بيشرت قصد داشت از 
كارهای معلامن عکاسی خود در اروپا تقليد كند و مسلاًم كيفيت و ارزش هرنی آن عكس ها را مالك می دانست؛ 

پايبندی به قوانني كالسيك چهره سازی و پرتره، در كارهای او بيشرت مشاهده می شود.

اغلب عكس های پرتره ی او در آتليه تهيه شده اند. با بررسی عكس های پرتره ی عبدالله مريزا به اين نتيجه 
می رسيم كه او در سال های نخستني در صحنه سازی و آرايش فضای آتليه درست دچار هامن بی سليقگی خاص 
عكاسان ايرانی دوره ی قاجاراست؛ ولی به تدريج راه خود را یافته و اسباب و لوازم صحنه  را با دقت و سليقه ی 
بيشرتی در عكس به كار گرفت. به طور كلی، عكس های پرتره ی او را، می توان به دو گروه عكس های داخل 
استوديو و عكس های خارج از استوديو تقسيم كرد. در این مقاله رصفاً به پرتره های داخل استودیو پرداخته 
می شود. موفق ترين عكس های عبدالله میرزا شامل پرتره هایی است که داخل استودیو انداخته شده است. در 
ابتدا، او از پس زمينه ای به رنگ خاكسرتی تريه و چند اسباب نظري صندلی چوبی، ميز مدور و گليم برای تزيني 
صحنه استفاده می کرد. در عكس های او كمرت حالت های تكراری به چشم می خورد و از لحاظ تزئينات صحنه 

او يكی از موفق ترين عكاسان دوره ی خود است.
راحتی،  است: صندلی  موارد  این  میرزا، شامل  عبدالله  استودیویی  در عكس های  به کاررفته  لوازم  و  اشیا 
پرده های كوچك، روميزی های منقوش، پارچه های مخملی، ميزهای  كوچك، تكيه گاه های چوبی، كتاب، مجسمه، 

گليم و ترمه. 
هرچند بيشرت موضوعات او، دربرگیرنده ی ارشاف و درباریان قاجار است؛ اما عکس هایی از سایر اقشار 
مردم نیز از وی به جا مانده است. در مورد شخص نارصالدین شاه، با بررسی عکس هایی که از او وجود دارد، 
می توان به این نتیجه رسید که او با ژستی مقتدرانه و جسورانه در مقابل دوربین عکاسان حارض شده و در 

اغلب موارد، عكاس دخالت چندانی در ژست دهی به شاه را نداشته است.
شاه قاجار در خودنگاره ها و همچنین در عکس های عکاسان ایرانی که به گونه ای خود را برتر از آنها می 
دانست، با ژستی مقتدرانه و شاهانه نشان داده شده است اما در سفر اروپا در عکسی که نادار چهره نگار 

معروف فرانسوی از وی گرفته است، دیگر اثری از این اقتدار شاهانه دید منی شود.

عکس نادار از نارصالدین شاه؛ منبع: )ستاری، 
)24 ،1384

فرد خاصی  ويا  شاهزاده  شاه،  كه  در عكس هايی 
وی  خود  كننده  تعيني  نقطه ی  دارند،  حضور  آن  در 
بوده است و عكاس شايد تنها اين فرصت را داشته كه 

لحظه و زاويه ی مناسب را بيابد. 
مركز  در  اغلب  مهم،  افراد  گروهی،  تصاوير  در 
در  می گرفتند.  قرار  پیرامون  در  افراد  سایر  و  تصوير 
تصاوير او، نگاه موضوعات واقع در مركز كادر، غالباً 
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به دوربني ويا خارج از كادر است. 

عبدالله میرزا از پرده ی نقاشی با طرح های متفاوت برای پس زمینه بهره می برد. به مرور زمان در برخی 
از عکس های او عالوه بر پرده، از ديوار گچ بری شده يا ساده نیز برای پس زمينه ی موضوع  اصلی استفاده شده 

است. کادربندی بيشرت عكس ها، به صورتی است كه فضای باالی عكس خالی مانده است.

 متامی شخصيت های پرتره ی او لباسی فاخر به تن دارند؛زيرا هامن طور كه اشاره شد، او غلب از رجال، 
بزرگان و ثرومتندان عكاسی كرده است. 

از نظر نوع كادربندی، عكس های پرتره ی عبدالله میرزا را می توان در سه گروه قرارداد:پرتره های متام قد 
)به صورت ايستاده يا نشسته(، پرتره های نيم تنه و پرتره های با منای نزدیک با هالل سفید پیرامون آنها.

در بیشرت عكس ها، دوربني با نگاهی مستقيم، ازارتفاعی برابر با سطح چشم و يا پايني تر از آن به موضوع 
نگاه می كند. در برخی از عكس ها، فرد با لباس مخصوص كار يا پيشه ی خود )نظامی، درويش، روحانيون ...( به 
تصوير درآمده است. شخصيت های عکس های او، از فرمی ايستا برخوردارند و با نوری يك دست و كم كنرتاست 

ثبت شده اند.

2- ارنست هولترس

ارنست هولترس )1911-1835( مهندس آملانی، از عكاسان پيشگام نيمه ی دوم قرن نوزدهم ميالدی، در زمان 
حكومت نارصالدين شاه به ایران آمد و حدود بیست سال از عمر خود را در اصفهان گذراند. آن چه او با نگاهی 

كنجكاوانه و دقيق به تصوير كشيده است، با يادداشت های كوتاهش، گويا تر گشته اند.
نگاری  مستند  به  دست  نظام مند  روشی  با  که  ایرانی(  یا  اروپایی  از  )اعم  است  عکاسی  تنها  »هولترس، 
اجتامعی در دوره قاجاریه زده است« )هامن، 26(.او توجه زيادی به جزئيات داشت و از دريچه ی دوربني، 
همه را به تصویر می كشيد. قاعدتاً هولسرت بيشرت به دنبال معرفی فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتامعی، محيط 
طبيعی و فضای جامعه ی آن روز به معارصان و آيندگان در خارج از مرزهای ايران بود. حضور و اقامت طوالنی 
او در اصفهان فرصت الزم را برای شناخنت مردم، آشنايی با حرفه ها، بناها، آداب و رسوم و صدها جلوه ی ديگر 

از زندگی فراهم آورد. 

از  ابتدایی تر  او ثبت شده اند، حالتی ساده  تر و شايد بتوان گفت  در بيشرت پرتره هايی كه توسط 
عکس های عبدالله میرزابه چشم می خورد. اين حالت، كم و بيش به حضور آدم های درون عكس که 
برخالف عکس های عبدالله میرزا، اغلب از طبقه ی متوسط هستند، نیز بستگی دارد. با این حال، این 

عکاس: ارنست هولترسحالت، کم و بیش حتی در چهره ی ثرومتندترين افراد هم دیده می شود. 
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در زمان هولترس، محدوديت تكنيك و تكنولوژی در 
عكاسی، امكان شكار لحظه را به او منی داد. بنابراين، 
همه ی عكس ها چیدمان شده و موضوعات از حضور 
كه  عكس هايی  در  حتی  داشته اند.  آگاهی  دوربین 
ظاهراً موضوع متحرک به نظر می رسد )رقص، كارهای 
پيشه وران، ورزش(، درواقع، موضوع بی حركت و رو به 
دوربني ژست گرفته است.نگاه بیرون رونده ی برخی از 
موضوعات، دست های گره شده یا روی هم قرار گرفته، 

صحنه آرایی عکاسانه را تأیید می کند. 
صندلی،فرش وپرده ی ساده ی پس زمينه، مهم ترین 
 آرایه های عكس های او را تشكيل می دهند. از صندلی، 
اتکای موضوع استفاده  اغلب برای نشسنت و نقطه ی 
شده است. در عكس های هولترس موضوع از منزلت 
بر  تكيه  يا  نشسنت  شايد  و  است  برخوردار  خاصی 
صندلی اين منزلت را افزايش می دهد. در پرتره های او 
این موضوع استکه با چرخش و یا زاویه رو به دوربین 
قرار گرفته است؛ زیرا دوربني او همواره در ارتفاعی 
و  گرفته  قرار  انسان  چشم  سطح  از  پايني تر  يا  برابر 
از زاویه روبه رو به موضوع می نگرد.در واقع دوربني 
دوربین  قرارگرفنت  دارد.  موضوع  به  مستقيم  نگاهی 
در سطحی پایین تر از موضوع نیز به منزلت و بزرگی 
و  قرینه گی کم  افراد در عکس کمک می کند. عنرص 

بیش در عکس های هولترس به چشم می خورد.
و  بوده  عمودی  اوغالباً  درپرتره های  عکس  کادر 
انگشرت  با روبنده و زيورآالتی چون گردنبند،  از زنان 
به  نور  و دست بند عکاسی شده است. در حالی كه 
كرده،  روشن  را  موضوع  يكنواخت  و  يكسان  صورت 

موضوع در مركز كادر قرار داده شده است. 

در اكرث تصاوير هولترس، دست ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بدین ترتیب تأكيد عکاس بر دست های 
حلقه شده و يا روی هم قرارگرفته  بارز است. در پرتره های هولترس، برخالف سوريوگني، خيلی به جزئيات و 
ايستايی و قدرت نگاه  این عکس ها اهميت می يابد،  از همه در  آرایه ها پرداخته نشده و شايد آنچه بيش 

موضوع به دوربني است. 

3- آنتوان سوريوگني

آنتوان سوريوگني به سال 1840 م در سفارت روسيه در تهران متولد شد و سال های اوليه ی زندگی خود را 
در اين كشور به رس برد. 

دميرتی  روسی،  معروف  عكاس  نزد  برادرانش،  همراه  نقاشی  رشته ی  در  تحصيالتش  از  بعد  »سوريوگني 
ايوانوويچ ژرماكوف در تفليس يك دوره عكاسی گذراند و بعد از آن تصميم گرفت به ايران بازگشته و فرهنگ 

زندگی ايرانيان را به صورت مستند عكسربداری كند. 

حدود سال 1870 سوريوگني و برادرانش به ايران آمدند و در تربيز سكونت گزيدند. آنها بعد از مدتی در 
خيابان عالءالدوله )خيابان فردوسی کنونی( يك استوديوی عكاسی گشودند. در طول زمان سوريوگني موفق به 

جمع آوری 7000 نگاتيو شيشه ای شد.
سوريوگني سعی می كرد تا جنبه هايی از فرهنگ ايرانی هم چون زندگی زنان، مذهب، آداب و رسوم، جشن 
و رسورها و روش های تنبيه خالفكاران را برای مشرتيانش به طور جالبی به منايش درآورد. او از مردان و زنان 
با زمينه های مذهبی متفاوت، در لباس های محلی و با مشاغلی كه خاص مرشق زمني است، عكاسی می كرد. 
سوريوگني به دلیل تکچهره های خوبی كه می گرفت، عكاس عالی رتبه ی دربار نارصالدین شاه و جانشینانش تا 
حتی رضاشاه گرديد)1941-1925 میالدی(« )ایران از نگاه سوریوگین، موزۀ ملی نژادشناسی لیدن هلند، 1378، 10(.

به جز شاه و اقوام او، بسياری از اعيان و ارشاف تهران و بزرگان قبايل از مشرتيان سوریوگین بودند.شاه 
با  نام آنتوان خان  به سوريوگني، لقب خان و نشان شري و خورشيد اعطا كرده بود. مردم تهران سوريوگني را 

می شناختند. 
ايران می ناميد. پرورده ی  آنتوان خان،  را  ايران داشت، خود  به  به خاطر عشق و عالقه ای كه  »سوريوگني 

تعدادی از عكس های سوریوگني از وقايع آن زمان را می توان در مجموعه ی بوسخارت1 مشاهده کرد. عكس های 
سوريوگني از لحاظ فضا و نورپردازی قابل توجه و منحرص به فرد هستند« )هامن، 12(.

نحوه ی قرارگیری افراد در عکس های آنتوان خان، بیشرت به شکل افقی و خطی است. اگرچه این تناسب 

1- مهم ترین مجموعه ی عکاسی در موزه ی ملی نژادشناسی شهر لیدن دارای پنچ هزار عکس می باشد. این مجموعه در 

سال های 1867 تا 1920 عکس برداری شده است. ویلم لودویک بوسخارت )1929-1859(کسی است که این مجموعه 

را گردآوری کرده است.
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با حضور افراد مسن در مرکز کادر و سایر افراد در کنارشان یا قراردادن کودکان درآغوش پدر یا روی میز و 
صندلی شکل می گیرد؛ با این وجود، آرایش کلی تصویر شکلی افقی و خطی دارد. دید بیشرت افراد در عکس های 
خانوادگی، رو به دوربین است. فقط گاه در عکس های دسته جمعی یک یا دو نفر زاویه ی نگاه شان متفاوت تر 
و به سوی بیرون کادر است) به جز یک یا دو نفر، دید سایر افراد مستقیم و رو به دوربین است(. غالباً چهره ی 

افراد جدی و عاری از لبخند است.
در عکس های سوریوگین، اگرچه ژست افراد کاماًل بارز است و تالشی برای منایش حالت طبیعی به چشم 
منی خورد؛ اما این ژست چندان تصنعی و آزاردهنده نیست. فقط گاهی به نظر می  رسد در عکس های وی، افراد 
نیز محو تنطیامت و جاودانگی ثبت تصویر شده اند؛ لحظه ای ملموس که گویی با شامرش عکاس نفس ها در 

سینه حبس گشته و چشم ها رو به لنز دوربین خیره مانده اند.

با دوربین دارند، نسبت یک به  یا دونفره که گاه چیدمانی مستقیم و گاه زاویه دار  در عکس های تکی 
یک در ترکیب بندی به چشم می خورد و غالباً کلیت موضوع در مرکز کادر جای گرفته است و در عکس های 
خانوادگی و دسته جمعی، بخش باالی کادر فضای بیشرتی را به خود اختصاص داده است.در بیشرت عکس ها، 
دست ها به صورت ساده و بدون هیچ حرکتی روی پاها قرار گرفته اند. به ندرت از اشیایی نظیر کاله، عصا و 
تا به این ترتیب دست ها از حالت تصنعی  کتاب برای قرارگرفنت در دست موضوع نیز استفاده شده است 

استقرار روی پاها و یا کنار بدن خالصی یابند.
پرتره های نيم رخ را می توان كم و بيش در میان عكس های آنتوان خان مشاهده كرد. پرده و گلدان نيز از 
وسايل تزئينی اوست.کم و بیش در عكس های او، پرده از سمت چپ كادر به صورت مورب به چشم می خورد. 
عنرص قرينه گی را منی توان در عكس های او مشاهده كرد. پس زمینه ی عكس ها، يا پرده ی نقاشی يا ديواری 
ساده است. دوربني از زاويه ی رو به رو به موضوع نگاه می كند و اين موضوع است كه بنا بر ميل آنتوان خان، 
به صورت مستقیم و بدون زاویه و يا مورب نسبت به عدسی دوربین قرار گرفته است. گاه بی توجهی عکاس 
در ترکیب بندی نیز بارز است؛برای منونه، دیواری که در سمت چپ کادر دیده می شود و توجه مخاطب را از 
پرده ی پس زمینه به آن جلب می کند یا دسته ی صندلی که در پیش زمینه ی تصویر است و حذف آن به انسجام 

عکس قوت بیشرتی می بخشد. 

به شامر  تصویر  اجزای  الینفک  جزء  پس زمینه  پرده ی  غالباً  آنتوان خان  استودیویی  عکس های  در  اگرچه 
می رود؛برخالف عکس های عبدالله میرزا این پرده ها نقش های  ساده و اکرثاً یک دست دارند. و تنها برای مجزا 
شدن از دیوار به کار رفته اند. آن چه تزیین و نقش اصلی را در آرایش کلی عکس های سوریوگین به دنبال دارد، 

هامن اشیای تزیینی از قبیل پرده، صندلی، گلدان و ... است.

یک  آنتوان خان  عکس های  در  به کاررفته  نور 
نوری  لکه های  و  تیره  سایه های  و  بوده  دست 
به  عکس  کلی  فضای  در  چه  و  صورت  در  چه 
خصوص  در  آنچه  هرحال،  »به  منی خورد.  چشم 
سوریوگین باید گفت، سبک و سیاق کاماًل متفاوت 
سوریوگین  آثار  است.  ایرانی  عکاسان  دیگر  با  او 
مبتنی بر دیدگاه های اندیشمندانه و زیباشناختی 
قرابتی  کمرت  و  اروپاست  در  معارصش  عکاسان 
دیده  ایرانی  عکاسان  دیگر  و  او  عکس های  بین 

می شود« ) تاسک، 1385، 35(.

عکاس:آنتوان سوريوگني
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نتیجه گیری:

به دلیل محدودیت و سنگینی ابزار در گذشته و از آنجا که داشنت تصویری عینی و حقیقی از چهره آرزوی 
همیشگی برش بوده است، از ابتدای اخرتاع دوربین عکاسی، عکس برداری از چهره به رسعت رواج یافت. از 
آنجا که سه عکاس نامربده عالوه بر عکاسی در محیط و نور طبیعی در استودیو نیز عکاسی کرده اند، لذا بر 
آن شدم تا به شباهت و تفاوت های عکس های استودیویی در این سه عکاس قاجار بپردازم. و هامن طور که 
بیان شد استفاده از نور، وسایل تزیینی، هم سطح بودن دوربین در مقابل موضوع، زاویه ی مستقیم و رو به 
دوربین موضوع در بیشرت موارد، نحوه ی قرارگیری افراد در عکس، به عنوان مثال: افراد مهم در مرکز کادر قرار 
می گرفتند، استفاده از پرده ی پس زمینه، که از جمله شباهت ها در آثارشان به شامر می رود، تفاوت هایی هم 
چون استفاده از نقوش مختلف در پرده پس زمینه که البته این مورد بیشرت در عکس های عبدالله میرزا به کار 
می رفته است، نحوه به کار گیری از نور برای روشن کردن محیط یا پرتره، و همچنین افرادی که از آنها عکاسی 

شده از جمله تفاوت هایی به شامر می رود که در این نقد مورد بررسی قرار گرفته اند.

منابع و مآخذ:

-تاسک، پطر )1385(، سیر تحول عکاسی، ترجمه ی دکرت محمد ستاری، تهران، سمت.

-ذکاء، یحیی)1384(، تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، تهران، علمی  و فرهنگی.

-ایران از نگاه سوریوگین)1379(، موزه ملی نژادشناسی لیدن هلند )1378(، ایران از نظر سوریوگین؛ مجموعه عکس های 
اواخر قرن نوزدهم ایران، زمان با همکاری انتشارات وان والویک وان دورن

-جاللی، بهمن )1377(، گنج پیدا، مجموعه عکس های آلبومخانه کاخ گلستان و رساله حرشیه نوشته محمد بن علی 
مشکوه امللک، تهران، دفرت پژوهش های فرهنگی.

-افشار، ایرج)1372(، گنجینه ی عکس های ایران، تهران، نرش فرهنگ ایران.
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سه مقاله دانشجویی پیش رو در
 کنفرانس بین املللی فیلم و عکس  قاجار 

دانشگاه سنت اندروز  کشور اسکاتلند پذیرفته شده اند.
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چکیده

    این مقاله نحوه ی بازمنایی ایرانیان دوره ی قاجار را در عکس های مستند مردم شناسانه بررسی می کند و 

سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که؛ آیا در نحوه بازمنایی تصاویر عکاسان ایرانی و خارجی از ایران دوره 

قاجار تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و اگر تفاوتی در بازمنایی وجود داشته، چگونه بوده است؟ 

    با ورود عکاسی در دوره قاجار، عکاسان خارجی بسیاری به همراه هیئت های سیاسی یا به صورت انفرادی 

)جهانگردان( به ایران آمدند. عکاسان ایرانی و گروه خارجی توانستند مجموعه تصاویر گسرتده ای از آداب، 

رسوم، مشاغل و طبقات مختلف مردم ایران گردآوری کنند. بررسی این تصاویر تفاوت هایی در نحوه ارائه 

تصویری  فاقد سنت  مذهبی  و  فرهنگی  دالیل  به خاطر  ایرانی  عکاسان  دهد.  نشان می  نهایی  های  عکس 

عکاسان غربی بودند. اکرث آنها جز خانواده های ارشاف بودند که به عکاسی می پرداختند. اما تصاویر مستند 

آن ها به خاطر درک عمیق تر و امکان ورود به الیه های خصوصی تر افراد، ملموس تر هستد. 

    تصاویر عکاسان خارجی از زیبایی شناسی برصی بیشرتی برخوردارند. اما در بعضی از تصاویر نوع انتخاب 

سوژه نشان از حالت گزارشی و گذرا دارد. همچنین می توان ردپایی دیدگاه رشق شناسانه را در بعضی از 

تصاویر یافت. این اختالف ها باعث می شود که تصاویر مستند ارائه شده از یک موضوع متفاوت باشد، در 

نتیجه دو نوع مختلف برداشت ذهنی از تصاویر مردم شناسانه ایران را در بیننده عکس ها ایجاد می کند.

کلامت کلیدی: رشق شناسی، سفرنامه، نقاشی، عکاسی، 

عکاسان غربی، دوره قاجار.  

1-مقدمه

این مقاله بر آن است که از طریق جامعه شناسی و 

عکاسی به کنکاش در عکس های مستندنگارانه ی دوره 

قاجار بپردازد. 

نوشته های  انتشار  را  شناسی  جامعه  علم  تولد  اگر 

کنیم که اصطالح  کنت)Comte’s,1798-1857( فرض 

جامعه شناسی را برای اولین بار بدین علم اطالق کرد، 

 Daguerre,1787-(و تولد عکاسی را سال 1839 م  داگر

Louis-Jacques-Mandé 1851( شیوه ی خود را برای 

ثبت تصویر بر روی صفحه فلزی برای همگان رشح 

بررسی تطبیقی بازمنایی ایرانیان دوره قاجار
 در آثار عکاسان ایرانی و خارجی
عباس امیری
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داد بدانیم، می توان به این نتیجه رسید که عکاسی و جامعه شناسی تولدی هم زمان داشتند. یکی از موضوعاتی 

)Becker, H.S ,1974( .که برای هر دوی آن ها از اهمیت برخوردار بود، مطالعه و شناخت جامعه بود

نتیجه عکاسی، عکس است. با نگریسنت به عکس ها می توان به نوعی »زبان تصویر« رسید که درکی از سوژه 

ایجاد می کند. چیزی که در جامعه شناسی با کلامت انجام می شود . از اولین سال های ابداع عکاسی، تصاویر 

مورد استفاده باستان شناسان، جامعه شناسان، رشق شناسان و مراکز آکادمیک قرار گرفت. دلیل اهمیت عکس، 

فرض استناد گونه و واقعیت نهفته در آن است. این تصاویر را عکاسان با سفر به نقاط دوری چون بیت املقدس، 

عثامنی، مرص فراهم آوردند. این دوره مربوط به قرن نوزدهم بود. 

ایران این دوره )قاجار( به دلیل همسایگی با عثامنی و افغانستان )دروازه هند( مورد توجه اروپائیان بود. 

بنابراین  هیئت های سیاسی که اغلب عکاسان حرفه ای به همراه داشتند وارد ایران شدند. عکاسان هئیت های 

سیاسی، عکاسی را به افرادی به نام عکاسباشی آموزش دادند و هر دو دسته عکاس خارجی و ایرانی به مستند 

از  منظور  است.  شناسانه  مردم  مستند  عکس های  عکس،  از  منظور  نوشتار  این  در  پرداختند.  ایران  نگاری 

عکاسان خارجی، افرادی که با هر عنوان وارد ایران شده و ملیت و تابعیت اصیل ایرانی )هم چون سوریوگین  

Antoin Sevruguin ,1830s-1933( 1 ندارند. دوره مورد بررسی دوره قاجار است.

2-تاریخچه عکاسی در ایران

"دربار قاجار بی شک مهم ترین عامل ورود زودهنگام پدیده ی عکاسی به ایران است. موقعیت جغرافیایی ایران 

و وجود منابع رسشار آن عاملی بود برای برقراری ارتباط با دربار قاجار و به ویژه نارصالدین شاه")ستاری،1382(. 

دلیل حضور عکاسان خارجی از یک سو تهیه گزارش تصویری از ایران برای کشورهای خود و از سوی دیگر 

آگاهی از عالقه شاهان قاجار)هامنند شاهان صفویه( به پرتره بود.

اولین پرتره توسط نیکالی پاولوف )Nikolj Pavlov ,1842( در اواسط دسامرب 1842 م از محمد شاه - 1808, 

)Mohammad Shah 1848( گرفته شد. بدین ترتیب تنها به فاصله سه سال از ابداع عکاسی، این ابزار وارد 

ایران شد. 

به دستور وی  به قدرت رسید.   )Nasser al-Din Shah  ,1831 –1896( از محمد شاه، نارصالدین شاه  پس 

افرادی به نام »عکاسباشی« موظف به یادگیری عکاسی شدند. خود شاه نیز عکاس ماهری به شامر می رفت.

تاریخ۱تولد۱آنتوان۱سوریوگین۱به۱طور۱دقیق۱مشخص۱نیست..۱۱

سه  در  فعالیت  نوع  اساس  بر  خارجی  عکاسان 

عکاسی  معلامن   .1 می شوند.  گنجانده  دسته 

 .)Frances Carlhia,1818-1870(کارلهیان چون 

هم  نظامی  و  سیاسی  هیئت های  عکاسان   .2

 luigiمونتابونه  )Luigi Pesce2،1864 پشه)  چون 

گروه  این  مستقل.  افراد   .3  .)montabone ,1862(

چون  جهان گردانی  اول  دسته  دسته اند؛  دو  شامل 

جورج   ،  )M. Diolafoa,1844-1920(دیوالفوا مادام 

باستان  )George Stevens,1880-1967(و  استیونس 

 )De Morgan دمرگان)1857-1924,  چون  شناسانی 

هولترس و  سوریوگین  هم چون  افرادی  دوم  دسته  و 

 )Holtser , 1863(.3 گروه سوم بیشرتین عکس های 

تهیه  را به صورت هدف مند تر  مستند مردم شناسانه 

کرده اند. 

3-تقسیامت مردم شناسانه 

در  را  عکس  و  عکاس  همه  این  بتوان  آن که  برای 

اساس  بر  را   مبحث  داد،  قرار  جامع  تقسیامتی 

گروه بندی اجتامعی پی می گیریم.

3-1جنسیت

ساده ترین و ابتدایی ترین نوع تقسیم بندی جنسیتی 

2 . این اعداد سال حضور عکاس را در ایران نشان 
می دهد.

3 . در این مقاله به علت عدم دسترسی به آرشیوهای 
هولتسر۱ سوریوگین،۱ های۱ عکس۱ از۱ بیشتر۱ ایران۱ از۱ خارج 
استفاده۱شده۱است.۱الزم۱به۱ذکر۱است۱که۱در۱صورت۱دسترسی۱
به۱آرشیو۱عکس۱عکاسان۱خارجی۱خارج۱از۱ایران،۱امکان۱ارائه۱
تحقیقی۱دقیق۱تر۱و۱اسناد۱تصویری۱بیشتر۱و۱متنوع۱تری۱وجود۱

دارد.
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بر اساس مرد و زن است. عکاسان این نوع تقسیم بندی را در تصاویر خود نشان داده اند.

3-1-1مردان

اولین عکاس های ایران را مردان از مردان انداختند. بیشرت عکاس های اولیه ایران شامل پرتره های شاه و اطرافیان او بود. در عکس های تک نفره یا چند نفره عکاسان 

ایرانی اقتدار، قدرت و برتری مردان مشاهده می شود. )تصویر شامره 1( 

پرتره ها در میان دکورهایی که متاثر از دکورهای غربی بود عکاسی می شدند. گاهی عکاس ایرانی با قرار دادن مرد بومی در میان دکوری غربی عکس های غربیان 

از بومیان را تکرار کرده است. )تصویر شامره 2(.

"عکاسی مستند از مردم از هامن اول، گرایش به صحنه پردازی در داخل و یا خارج از استودیو با استفاده از مدل ها را پیدا کرد. بدین ترتیب عکاس خود را مجبور 

به بازسازی وقایعی که مشاهده می کرد دید. لذا، چنین عکس های ساختاری متثیلی )allegorical stucture( و مجازی پیدا می کرد." )شیخ، 1378()تصویر شامره 3(                       

عکاسان خارجی در عکاسی از مردان )به غیر از پرتره های درباری( سعی داشتند که بر اقتدار پرتره ها تکیه نکنند و اغلب سوژه ها به شکلی ملموس و ساده نشان 

تصویر شامره 1 تصویر شامره 2 تصویر شامره 3
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داده می شد. این عکس ها گزارشات تصویری مستند گونه ای از مردان ایرانی ا ست. )تصویر شامره 4(عکاسان 

خارجی برای اولین بار از منادهای ایرانی چون پارچه و قالی ایرانی جهت بازمنود پرتره های مردانه استفاده 

کردند.)تصویر شامره 5 (

گاهی نیز از مواردی فنی هم چون رنگ جهت افزایش بار اطالعاتی عکس استفاده می کردند. به عنوان منونه 

عکسی از مونتابونه " به روش دستی رنگ آمیزی شده و به شکلی واقعی و مستند، رنگ لباس رسبازان و 

پیشخدمتان درباری و برخی از تزیینات مربوط به معامری کاخ را سندیت بخشیده است.")طهامسب پور، 

1385()تصویر شامره 6(

3-1-2زنان

عکاسی از زنان به علت ذهنیت سنتی و مذهبی در ایران نکوهیده است، لذا عکاسان اجازه عکاسی از زنان 

نامحرم را نداشتند. برای بررسی عکس های این مدخل می توان با استفاده از سه دسته تصویر در این نوع 

عکس ها کنکاشی داشت.

زنان درباری

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 4
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تصویر شامره 7تصویر شامره 8

ایرانی  زنان  از  ها  عکاس  اولین  گفت  بتوان  شاید 

توسط نارصالدین شاه از زنانش گرفته شده است. که 

شامل عکس هایی از خانواده ی سلطنتی قاجار، زنان 

صیغه ای و عقدی نارصالدین شاه بود. این عکس ها 

نوعی عکاسی خانوادگی است که در محفلی شاهانه 

از  حاکی  عکس ها  می گرفت.  انجام  شاه  توسط  و 

آرامش و سادگی است. در بعضی از تصاویر خالقیت 

شاه عکاس دیده می شود. )تصویر شامره 7( بعضی 

آتلیه های  در  رایج  پورنوگرافی  از  تقلیدی  تصاویر  از 

اروپایی است.  "چنین عکس هایی بعدها نیز در میان 

زنان خانواده های ارشاف و در اواخر دوران قاجار نیز در میان افراد طبقات متوسط جامعه مورد تقلید قرار 

گرفته است. " )طهامسب پور،1381( تقریباً هیچ عکاس خارجی نتوانسته از حرمرسای شاه عکاسی کند زیرا 

ورود برای عکاسان خارجی غیر ممکن بود. اگر عکسی توسط عکاسان خارجی در سطح دربار تهیه می شد، 

مربوط به مردان و کودکان بود.

زنان عادی

عکس های زنان عادی در دو دسته عمده گنجانده می شود: "بخش اول مربوط است به بررسی عکاسی از 

بانوان بدون چادر و روبنده در محیط های داخلی مانند استودیوها، خانه های اعیان و ارشاف و اندرونی ها 

و بخش دوم شامل عکاسی از بانوان در محیط های خارجی مانند خیابان ها و معابر عمومی، اماکن تفریحی 

و مذهبی، گردش گاه ها و تکایا و مساجد و زیارت گاه ها می شود.")طایی،1387(



39

 5
ره 

ام
 ش

س ،
عک

د 
نق

ه 
ام

صلن
  ف

در  است.  تأمل  قابل  زنان  پوشش  محیط  دو  این  در 

ایرانی  پوششی  دارای  زنان  داخلی  فضای  و  آتلیه 

هستند. این عکس ها مشرتکاً توسط عکاسان ایرانی و 

خارجی عکاسی شده است.)تصویر شامره 8(

عکاسان  را  زنان  بیرونی  محیط  های  عکس  بیشرت 

خارجی گرفته اند. دلیل آن عدم امکان بازمنایی زنان 

در محیط های معمولی چون خانه است. از بررسی 

عکس های بیرونی زنان آن دوره می توان به محدوده 

ی فضای اجتامعی که زنان می توانستند وارد آن شوند، 

اشاره کرد.  پوشش زنان اقلیت مذهبی نیز قابل تأمل 

است." لباس زنان اقلیت مذهبی با لباس زنان مسلامن 

متفاوت است، )زنان ارمنی( موقع خروج از خانه باید 

چادر بلند ساده و سفید که تا مچ پایشان برسد برتن 

کنند. جنس آن پارچه ی پیراهنی است. روی دهان و 

رس بینی خود پارچه سفید و سبکی می بندند. رسم این 

است  که می خواهند کسی آنها را نشناسد." )دلریش، 

1375()تصویر شامره9( 

 روسپیان و رقاصان

گروهی نسبتاً غیر رسمی که بدون محدودیتی در دوره 

قاجار فعالیت داشتند. این گروه به دلیل محدودیت 

مذهبی و نکوهش کارشان از سوی جامعه سنتی کمرت 

تصویر شامره10(  بودند.  ایرانی  عکاسان  توجه  مورد 

بازمنود تفکرات  از عکاسان خارجی جهت  اما بعضی 

اوریانتالیستی در مورد زن رشقی از این زنان استفاده 

تصویر شامره 9

تصویر شامره 10
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تصویر شامره 11 تصویر شامره 12

تصویر شامره 13

می کردند. در بعضی از کتاب ها این زنان را به عنوان زنان ایرانی معرفی کرده اند.)تصویر شامره 11( به عنوان 

مثال سوریوگین"گو اینکه عکس هایش برخاسته از واقعیات است برخورد رمانتیک او در عکس های پرداخته 

شده اش در پی بر انگیخنت حس اعجاب )exoticism( متاشاچیان بوده است که همراه با درک هرنیش در 

حالت ساده به عکس هایی غیر مستند و در حالت افراط به عکس هایی دور از واقعیات منتج شده است." 

)شیخ، 1378( شکل دیگر این نوع عکاسی، نشان دادن زنان در لباس های مردان است.    

3-2 اصناف و بازار

بیشرت اصناف رشقی در بازار فعالیت دارند. بازارهای سنتی و قدیمی به دو صورت رو باز و رسپوشیده وجود 

داشت. در آن ترکیبات گوناگون اجتامع دیده می شد. از این رو گاهی یک عکاس به مثابه یک جامعه شناس 

در بازار حضور می یافت و موضوعات جالب انسانی را مورد توجه قرار می داد.

کمی تصاویر عکاسان ایرانی در مقایسه با عکاسان خارجی نشان از عدم برخورد جدی و کاوش گرانه با موضوع 
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را  بازار  مستندنگارانه  اطالعات  توانستند  وفور  خوبی  به  خارجی  عکاسان  درعوض  دارد.  بازاریان  و  اصناف 

دریابند، لذا از اصناف مختلف، رهگذران، معامالت خریداران و فروشندگان عکاسی کرده اند. هولترس از جمله 

عکاسانی است که عالوه بر عکاسی، آماری دقیق از اصناف اصفهان عرضه کرده است. )تصاویر شامره13،12( 

3-3 اقوام ایرانی

ایران، به علت تکرث قومی  از تقسیم بندی های انسان شناسانه، تقسیم بندی قومیتی است، که در  یکی دیگر 

ایران گردی و عکاسی  ایرانی بیشرت به دستور شاه، به  این مبحث در عکس ها قابل پی گیری است. عکاسان 

از مناطق مختلف ایران می پرداختند. عکاسی از اقوام ویژه ایرانی، به ندرت به شکلی هدفمند انجام می شد. 

عکاسان ایرانی بیشرت از افراد مرفه و ر ؤسای قبایل عکاسی کرده اند لذا این نوع عکاسی شکلی  هدفمند ندارد 

. )تصویر شامره 14(  اما عکاسان خارجی با این قضیه به صورت قوم نگارانه برخورد کرده و سعی در نشان 

دادن بافت ایران داشتند. بنابراین چونان کاوش گری سعی می کردند افراد را در بطن محیط زندگی شان عکاسی 

کنند. )تصویر شامره 15( دانا استاین در مورد این عکس ها می گوید"راه و رسم زندگی در ایران سخت در 

بسیاری  پیش   از چند سال  تقریبا  است،  تحول  حال 

در  اروپاییان  و  خارجیان  زندگی  تجمالت  و  آداب  از 

این کشور نفوذ کرده و بناها و رسوم کهن)حتا طرز 

لباس پوشیدن( به تدریج از میان می رود، به طوری 

که تا چند سال دیگر از بسیاری از آنچه شاردن)1643 

 Jean-Baptiste( تاورنیه  و   )- 1713 Jean Chardi

اند، چندان  کرده  Tavernier 1605 –1689(توصیف 

اثری نخواهد ماند." )استاین1368(

3-4 زندانیان و مجرمین

از  ایران  در  مجرمان  تصاویر  بازمنایی  و  عکاسی 

دلیل  به  مجرمان  بود.  دربار  توجه  مورد  موضوعات 

تصویر شامره 14 تصویر شامره 15
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تصویر شامره 16

تصویر شامره 18تصویر شامره 17

مورد  قدرت  نهادهای  دستور  به  سیاسی  رشایط 

دوره  ایراِن  در  بنابراین  می گرفتند.  قرار  عکسربداری 

قاجار، میان عکاسی و نهادهای قدرت، همواره رابطه 

ای خاص وجود داشت. )تصویر شامره16(

حسن  محمد  سلطنش  اواخر  در  نارصالدین شاه   "

 )Mohammad Hassan Khan Qajar(قاجار

حاج  که  را،  قزوین  زندانیان  عکس  تا  منود  مأمور  را 

 )HAJ mohamad ali mahalati(محمدعلی محالتی

و    )Kermani  Mirza Reza(کرمانی رضای  میرزا  و 

 Haji Ali  Shahizadi)شهیزادی امین   علی  حاجی  

Amin( و گروهی دیگر جزو آنها بودند، برداشته و به 

شاه عرضه کند." )ذکا،1376( )تصویر شامره17(
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بیشرت تصاویر عکاسان خارجی شامل عکس هایی است 

شد،  می  برگزار  عام  مأل  در  که  است  از صحنه هایی 

مثل دار زدن یا فلک کردن. شاید هدف از این تصاویر 

تاکید بر خشونت رشقی باشد.)تصویرشامره 18(

3-5 گداها و دراویش 

عنوان  به   دراویش  و  گداها  ایران  و  ادبیات رشق  در 

صنفی مورد پذیرش شناخته می شوند. آن ها در میان 

طبقات مردم حضور دارند و به عنوان گروهی جدا از 

جامعه با آن ها برخورد منی شود. اما برای غربیان این 

گروه عنرصی جالب و قابل تأمل محسوب می شوند.        

و  گداها  از  زیادی  تصاویر  ایرانی  عکسان  میان  در 

به  دربار  اکرث عکاسان  که  ندارد. چرا  دراویش وجود 

این صنف و گروه به عنوان افراد فرودست جامعه با 

هامن بینش طبقاتی نگاه می کردند. 

اوریانتالیستی  تفکرات  به خاطر  اما عکاسان خارجی 

و جایگاهی که درویش  و گدا در ادبیات رشق دارند، 

و  شامیل  و  شکل  پرداختند.  بسیار  موضوع  این  به 

ناب  سوژه هایی  همیشه  ها  گروه  این  خاص  ابزار 

بیشرت  تقریباً  به شامر می رفت.  برای عکاسان خارجی 

چند  پرداختند،  ایران گردی  به  که  خارجی  عکاسان 

تصویر شامره 19 تصویر شامره20

تصویر شامره 21
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عکس از این دو دسته  دارند. )تصاویر شامره19و20(

گاهی نیز از طریق بازسازی در آتلیه این گروه ها را 

با حالت های اغراق شده، معرفی کرده اند. )تصویر 

شامره  21(

3-6 روحانیون 

یکی از عنارص مهم رشق، مذهب است که در ایران 

روحانیون مناینده آن هستند. این گروه دارای سلسله 

مراتبی از شاگرد تا فیلسوف بوده و به  خاطر جایگاهی 

که در جامعه ایرانی دارند قابل احرتام هستند. 

ایرانی اکرث روحانیون را در محل تدریس و  عکاسان 

این  اند. می توان تصاویر  زندگی شان عکاسی کرده 

گروه را گواهی برای  تأیید عکاسی از سوی مذهب 

دانست. کسی چون آقارضا در سفر خراسان، به دستور 

حکیم  یعنی  ایرانی  فیلسوف  از  تا  شده  مأمور  شاه 

عکاسی  منزلش  در   )Hakim Sabzevari(سبزواری

خاصه،  پیش خدمت  عکاسباشی،  "آقارضای  کند. 

هامیون(،  جیب  رصف  خازن  و  مخصوص  )آجودان 

مالهادی  حاجی  جناب  از  عکسی  االمر   حسب 

عمل  وقت،  این  تا  حاجی  جناب  چون  و  برداشت 

عکاسی را ندیده بلکه آن را مخالف قانون و براهین 

متعجب  نهایت  دیدند،  می  سلف  حکامی  علمیه 

شدند".)طهامسب پور،1389(. )تصویر شامره 22(

شخصی  محیط  به  می توانستد  کمرت  غربی  عکاسان 
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عکاسان  اینکه  دلیل  به  شاید  شوند.  وارد  روحانیون 

کسی  البته  می شدند.  محسوب  غیرمسلامن  خارجی 

چون سوریوگین از روحانیون در آتلیه ی خود عکاسی 

کرده است. 

3-7 اقلیت های مذهبی

تفاوت  به  ایرانی می توان  از متایزات مهم در جامعه 

بارز  باعث  مذهبی  تفاوت های  کرد.  اشاره  مذهبی 

شدن تفاوت های اجتامعی می شود. این تفاوت از نوع 

پوشش و معامری خانه گرفته تا مراسم مذهبی و حتی 

غذا و نوشیدنی را شامل می شود. 

عکاسان ایرانی کمرت به موضوع اقلیت ها پرداخته  اند. 

شاید بهرتین دلیل، عدم امکان ورود این عکاسان به 

فضای زندگی اقلیت ها باشد. بنابراین بیشرتین تصاویر 

میان  در  می توان  را  مذهبی  های  اقلیت  از  موجود 

تصاویر  کرد.  جستجو  خارجی  عکاسان  عکس های 

ابتدایی از اقلیت ها بیشرت شامل پرتره نگاری است. 

یا  سوریوگین   چون  عکاسانی  پرتره های  بررسی  از 

به  می توان  مسیحی،  کشیشان  و  رهربان  از  هولترس 

این نتیجه رسید که بیشرت عکس ها به سبک عکاسان 

اروپایی است. )تصویر شامره 23( 

و  غربی  عکاس  تفکر  گره خوردن  از  نشان  امر  این    

سوژه ای با تفکر غربی در مکانی دیگر)ایران( است. 
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به هر حال، عکاسان خارجی قصد داشتند که از خالل این عکس ها شیوه ی زندگی هم کیشان خویش را به 

تصویر کشند و گزارشی تصویری از زندگی آنها ارائه منایند.

4- نتیجه گیری

  مقاله حارض سعی داشت تا از طریق بررسی عنارص جنسیت، اصناف، قومیت و غیره بر این امر تأکید کند 

که میان امکانات، نگاه، اهداف و خالقیت های عکاسان ایرانی و خارجی اختالفاتی قابل مالحظه وجود دارد. 

بدین معنا که عکاسان ایرانی به دلیل زیسنت در منت و بافت اجتامعی ایران در پاره ای موارد از عکاسان خارجی 

موفق تر بوده  اند یا در انتخاب موضوع خود آزادانه تر عمل  کرده اند. اما از سوی دیگر کار عکاسان خارجی 

به لحاظ دید جستجوگرانه و نیز عنارص برصی و زیبایی شناسانه بهرت  و از جنبه  هرنی قابل توجه تر از تصاویر 

عکاسان ایرانی است. 

  از بررسی تصاویر عکاسان ایرانی چند نکته قابل مالحظه است. 1. اینکه اکرث عکاسان ایرانی از طبقه مرفه 

و درباری بودند. 2. به فرمان شاه یا جهت تقرب به شاه به کسوت عکاس باشی در می آمدند. 3. هامنند 

کارمندی دولتی بیشرت موظف به تهیه عکس از سوژه های مورد توجه شاه بودند. 4. خالقیت هایی از سوی 

عکاسان ایرانی انجام شده اما از سوی دیگر عکاسان ایرانی ادامه نیافت. 5. عکس های آتلیه عکاسان ایرانی 

بسیار شبیه عکس های خارجی است. دلیل آن عدم وجود سنت تصویری قوی در عکاسان ایران است و دیگر، 

آموخنت عکاسی از عکاسان خارجی است. 6. از عکاسی به صورت ابزاری برای تفنن و رسگرمی استفاده می 

شده، و این دیدگاه تا دوره ای طوالنی ادامه داشت. 7. گزارشات تصویری مستندنگارانه انجام شده به دستور 

شاه بوده و معدود عکاسان ایرانی غیر درباری اقدامی جهت مستندنگاری عمیق تر از جامعه ایرانی انجام 

ندادند.

ایران می شدند تصاویر آن ها ویژگی خاصی  با اهداف خاصی وارد    از سوی دیگر عکاسان خارجی چون 

داشت. برخی از عکاسان خارجی هیئت های سیاسی بر شاه، درباریان و ساختار قدرت متمرکز شدند و حاصل 

کار آن ها گزارشات تصویری از درباریان، کاخ ها، قلعه ها و نظامیان بود. دسته ای دیگر که مستقل عمل می 

کردند کاوش گرانه وارد الیه های مختلف اجتامع شدند. این گروه بیشرتین تصاویر مستند مردم شناسانه را 

تهیه کردند و از متام طبقات، اقشار و گروه ها عکاسی کردند و هر جا به علت محدودیت خاصی نتواسته اند 
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عکاسی مستندنگارانه انجام دهند ایده های خود در آتلیه ها بازسازی می کردند. در نهایت قسمتی از تصاویر 

این گروه غیرواقعی، رمانتیک و دارای کارکردی اوریانتالیستی شده است.

از خالل تصاویر عکاسان ایرانی و خارجی پیداست که موضوع عکس ها )مردم ایران( در بیشرت تصاویر به 

مثابه "دیگری" قلمداد شده است. عکاس ایرانی با توجه به اختالف طبقاتی، فرهنگی، شغلی، انتظارات کارفرما 

و نیز عدم درک ارزش ابزار عکاسی در مستندنگاری از جامعه، نتوانسته کاوشی تصویری در الیه های مختلف 

اجتامع انجام دهد. ابزار عکاسی در دست دربار هم چون وسیله ای برای رسم تصویری حد فاصل طبقه ی 

دربار و مردم عمل کرده است. گویی اگر از مجرمی، نوکری یا مراسمی عکاسی شده، هدف نشان دادن برتری 

دربار بوده که عکاس ایرانی آن را انجام داده است. ابزار عکاسی به دالیل اقتصادی و فرهنگی هیچ گاه در 

اختیار مردم قرار نگرفت تا مردم خود را از طریق تصویر نشان دهند. تصاویری که اگر تهیه می شد امکان 

مقایسه با عکس های گزینشی عکاسان ایرانی را امکان پذیر می کرد.

از سوی دیگر عکاسان خارجی چون جستجوی گری وارد ایران می شدند بنابراین هر چیز ایران برای آن ها تازه 

و حکم سوژه عکاسی را داشت. آن ها سعی می کردند اختالف ها، جذابیت ها و ویژگی های ایران و ایرانی 

را نشان دهند. وفور عکس هایی با موضوعیت بناهای تاریخی و معامری ایرانی و مردم شناسانه، نشان از 

شگفتی و تحسین آن ها دارد. اما در بعضی از سوژه های انسانی با پیش ذهنیتی غربی عکاسی کرده اند. آن 

ها سعی می کردند در این تصاویر ایران را به صورت پاره ای از رشق افسانه ای نشان دهند. در موضوعاتی 

یا به صورت  اند که به صورت مستند  یا زنان سعی کرده  هامنند طبقات ضعیف جامعه )گداها، دراویش( 

بازسازی شده، پیش ذهنیت خود را به شکلی مضاعف نشان دهند. با توجه به وضعیت بد اقتصادی ایران دوره 

قاجار این سوژه ها )گداها، دراویش( در جامعه بسیار زیاد بودند بنابراین عکاسان خارجی با پرداخنت به این 

سوژه ها تصاویری آکنده از فقر، بدبختی و فالکت را خلق کردند. سوژه دیگر یعنی زنان که شاید نیمی از 

جمعیت ایران دوره قاجار را شامل می شد نیز همین رسنوشت را داشته و زنان را در پوشش های معامگونه 

یا بازمنایی زنان حرمرسا به صورتی تحریف شده و غیرواقعی نشان داده است. این تصاویر منتهی به تقویت 

ذهنیت اوریانتالیستی در غرب از ایرانیان شد. در نتیجه تحریف و سوء برداشتی را از ایرانیان دوره قاجار 

ایجاد کرد.

تولد  که  شد  اشاره  است.  عکس  مرصف  دیگر  نکته 

جامعه شناسی هم زمان با عکاسی بود. در غرب کرسی 

انسان  مطالعات  در  تصویر  ارزش  به  آکادمیک  های 

از تصویر برای مطالعه ی خود  شناسانه پی بردند و 

و جوامع دیگر استفاده می کردند. این امر منجر به 

از سوژه های مختلف  برای عکاسی  تشویق عکاسان 

انسانی  کنکاشی  و هرن)عکاسی(  دانش  بنابراین  شد. 

بررسی  و  بحث  مورد  و طبقات مختلف  کرد  آغاز  را 

قرار گرفت. عکاسان خارجی چه با هدف تهیه گزارش 

فروش  بازار  یافنت  چه  و  خود  کشور  برای  تصویری 

عکس سعی کردند کنکاشی در الیه مختلف جامعه و 

سوژه های آن داشته باشند. اما در ایران دوره قاجار 

به علت عدم وجود دیدگاه علمی یا جامعه شناسانه، 

آرشیوهای  برای  تصویر  تامین  قصد  به  عکس  تهیه 
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دولتی یا شخصی انجام می شد. یعنی ابزار عکاسی به صورت تفننی و رسگرم کننده به کار می رفت. بنابراین 

عجیب نیست که عکاس ایرانی به صورت عمیق با سوژه های جامعه ی خود روبه رو نشده است. 
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مفهوم ابژه سازی موضوعیت خاصی در عکاسی دارد. در یک معنا، عکاسی بی آنکه خود بخواهد، از طریق 

 : c 1991 بدل کردن انسان ها به چیزهایی برای نگریسته شدن آنها را به ابژه بدل می کند)سولومون- گودو

.) 222  - 122

پس از ابداع عکاسی و ورود زودهنگام آن به ایران و همچنین مورد توجه واقع شدن آن توسط شخص شاه 

و درباریان، این ابزار در محدوده ی دربار جایگاه مناسبی پیدا کرد. با تسهل فرآیند عکاسی، برخی عکاسان با 

پیروی از قابلیت های این فن به ثبت موضوعاتی پرداختند که تا آن زمان یا امکان ثبت شان توسط نقاشان 

مقدور نبوده و یا سوژه از نگاه نقاشان کم اهمیت و فاقد ارزِش تصویر کردن بوده است. 

برخی از عکاسان که به نحوی با دربار در ارتباط بودند عالوه بر عکاسی از شاه و درباریان به تصویرکردِن 

مناظر و ابنیه و... پرداختند . با توجه به عالقه نارصالدین شاه به عکاسی، برخی از عکاسان به منظور ثبت 

تصویر از ابنیه و اقوام مختلف به همراه شاه یا درباریان عازم سفر می شدند. برخی از سوژه های مورد توجه 

عکاسان را مردمانی تشکیل داده که به نوعی غیر عادی به نظر می رسیدند. 

در این مقاله به بررسی بینشی که عکاسان به عنوان جزیی از اجتامع آن روز ایران، نسبت به این اشخاص غیر 

عادی داشته اند و نحوه ی بازمنایی آن ها در عکس ها پرداخته شده است . نگارنده این مطلب با بررسی بیش 

از ده هزار قطعه از تصاویِر، عکس های دوره قاجار که در کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران1 

موجود می باشد به تعدادی از این تصاویر دست پیدا منوده است که در یک تقسیم بندی کلی و مرزناپذیر 

آنها را بررسی منوده است:

افراد غیر نرمال از نگاه عکاسان قاجار
علیرضا نبی پور
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ناقص الخلقه: اشخاصی که در ظاهرشان نقصی دیده می شود.1- 

قصیرالقامه ها ) کوتاه قامتان (: این اشخاص کوتاه قد با وجود ظاهر غیر معمول از جانب اجتامع 2- 

پذیرفته شده هستند.

مجانین : اختالالت ذهنی ، وجه غیر عادی این اشخاص است.3- 

مقلدین : این اشخاص به دلیل داشنت حر فه ای خاص و نامعمول به اشخاصی غیر نرمال بدل شده اند.4- 

پیران: سن زیاد موجب غیر طبیعی بودن این اشخاص شده است.5- 

اشخاصی که دارای خلقتی غیر معمول هستند در درون جامعه حضور دارند اما مورد توجه قرار منی گیرند .در 

این مطلب بیشرت به رابطه میان عکاس و سوژه پرداخته شده است.

ناقص الخلقه ها:

ناقص الخلقه ها انسان هایی هستند که در ظاهِر خلقت شان نقصی وجود دارد ،این افراد به واسطه نقص 

شان از شکل معمول زندگی محروم هستند و گاهاً از برآورده کردن نیازهای روزمره عاجزاند، ظاهر این افراد 

توجه هر بیننده ای را جلب می کتد.

عکاسان دوره قاجار در طی سفرهای گوناگون برخی از این اشخاص را موضوع کارشان قرار داده اند. عکاسان 

در رویارویی با این اشخاص متام سعی شان را در نشان دادِن کامل نقِص اندام این افراد به کار برده اند. لذا با 

نگاه کردن به این تصاویر درمی یابیم که این عکس ها به هیچ وجه گویای موقعیت روحی روانی سوژه ها و 

یا موقعیت و جایگاه اجتامعی آن ها منی باشند و عکاس از دوربین تنها برای سندبرداری از این سوژه ها، به 

عنوان شی ای جالب استفاده کرده است .در برخی از عکس های به جای مانده از این افراد می توان شاهد 
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برخی متهیدات از سوی عکاسان بود که منجر به تاکید بر نقص این افراد ناقص الخلقه شده است. استفاده   ف

از پس زمینه های ساده و جدا منودن شخص از فضای زندگی روزمره اش سبب می شود تا نقص شخص بیشرت 

هویدا گردد .) تصویر 1( همچنین با دقت بیشرت به حاشیه نویسی کنار عکس ها در می یابیم، لحن نوشته ها 

به صورتی است که تنها اشاره به نقص شخص دارد و عکاس در تصویری که ارایه داده است، هیچ اطالعاتی از 

علت نقص و نحوه ی رویارویی شخص با نقص بدن اش نداده است.

برخی عکاسان در رویارویی با این اشخاص ناقص الخلقه با برهنه کردن اندام آن ها توجه را بیشرت به عضو ناقص 

این افراد جلب می کنند به طوری که بعضاً خود شخص در حاشیه ساختار عجیب بدن اش قرار می گیرد) تصویر2(.

در میان تصاویر یافت شده از اشخاص ناقص الخلقه ی دوره قاجار، چند عکس از شخصی خراسانی موجود 

است که عکاس از جهت های گوناگون فرم عجیب پای او را نشان داده است. در این تصاویر عکاس با انتخاب 

زاویه دید مناسب و همچنین قرار دادن شخص در پس زمینه ی ساده وبرهنه کردن عضو ناقص و عجیب بدنش 

این شخص ناقص الخلقه را به“ شی ای برای دیده شدن ” تبدیل کرده است. 

در واقع می توان گفت هویت این شخص را عضو ناقص اش شکل داده است ، و دلیل سوژه شدن اش عضو 

ناقص اش بوده نه خود شخص. این امر موجب شده تصاویر موجود، شبیه عکس های پزشکی باشد که برای 

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2
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قابل  کاماًل  پای شخص  ِدفرِمگی  های  قسمت  متام  ها  عکس  این  در  کنند،  می  تهیه  افراد  بیامری  تشخیص 

مشاهده و واضح می باشد. متعاقباً شخص ناقص الخلقه با آگاهی بر خلقت ناقص اش، وجود اش را برای ارایه 

به عنوان " شی ای برای دیده شدن " از سوی عکاس پذیرفته است) تصاویر  3(.

همچنین حاشیه نویسی عکس ها می تواند بیان گر بینش عکاس نسبت به این شخص ناقص الخلقه باشد . در 

حاشیه نویسی ها عکاس تأکید بر فقیر بودن و خلقت غریب یا ناقص این فرد دارد و این در حالی است که 

فرم پای شخص در عکس ها کاماًل بیان گر این نقص می باشد.  گاهی نحوۀی رفتار و عمل شخص ناقص الخلقه 

به همراه نقص عضوش مورد توجه عکاسان واقع شده است. در دو عکسی که توسط آقا رضا ، عکاسباشِی 

دربار نارص الدین شاه انداخته شده است ، عکاس ابتدا بی دست بودِن شخص و سپس به کتابت کردن با پایش 

اشاره می کند. برهنه کردن شخص ناقص الخلقه وحاشیه نویسی عکس ها نیز تاًکیدی مضاعف بر غیرمعمول 

بودن این شخص است. در این عکس ها نیز شاهد اطالعاتی از نحوه زندگی سوژه توسط عکاس منی باشیم و 

تنها به کتابت کردن با پایش که عملی غیر معمول است اشاره شده است)تصویر 4(.

تصویر شامره 3تصویر شامره 4
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برخی از اشخاص ناقص الخلقه نیز سوژه ی عکاسان دوره قاجار بوده اند . عبدالله میرزا قاجار از عکاسان پر 

کار این دوره، تصویری از کودکی شش ماهه که دارای نقص جسمی است تهیه کرده است. آنچه در ابتدا توجه 

را جلب می کند پدری است که با فرزند ناقص الخلقه اش با رضایت و خشنودی در برابر دوربین حارض شده 

است، این شخص در فضای زندگی روزمره اش، فرزند ناقص الخلقه اش را هم چون دیگر فرزندش پذیرفته است. 

اما با مراجعه به عکس ارایه شده ، برخورد متفاوتی را از سوی عکاس شاهد هستیم، عکاس کودک را کریه 

املنظر، بدون زبان ودارای رسی غیر عادی توصیف کرده است)تصویر 5(.

به طور حتم می توان  تعداد زنان و دخرتان ناقص الخلقه را به میزان مردان در نظر گرفت، حال آنکه به دلیل 

موقعیت فرهنگی آن دوران از ثبت تصاویر زنان ناقص الخلقه امتناع شده است. با توجه به ممنوعیت های 

مذهبی و فرهنِگ ایرانیان در دوره قاجار، عکاسان کمرت به عکاسی زنان خصوصاً چهره ی آنها می پرداختند، 

که  بودند  دستی  تهی  افراد  یا  و  عکاس  نزدیکان  از  معموالً  می شدند،  عکاسی  سوژه ی   که  زنانی  رو  این  از 

می  دریافت  پول  مبلغی  شدن  سوژه ی  این  ازای  در 

کردند2، نگارنده ی مقاله در میان تصاویر مورد بررسی، 

تنها به یک مورد عکس برخورده است که زنی را به 

دلیل نقصانی که در زنانگی اش وجود داشته، موضوع 

عکاسی قرار داده اند)تصویر6(.

متنی که در حاشیه ی عکس نوشته شده گویای برخی 

آداب و فرهنگ ایراِن دوره قاجار می باشد.

قصیر القامه ها)کوتاه قامتان( :

بندی  دسته  در  را  قصیرالقامه  اشخاص  بتوان  شاید 

ناقص الخلقه ها قرار داد. اما با توجه به ویژگی های 

تصویر شامره 6تصویر شامره 5
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به  اشخاص  این  متامی  در  تقریباً  که  بسیاری  مشرتک 

طور یکسان مشاهده می شود و هم چنین دارا بودن 

زندگی وموقعیت اجتامعی عادی تر، ترجیحاً تصاویر 

این گروه از اشخاص در دسته بندی مجزا مورد بررسی 

قرار گرفته است.

با وجود نقصی که در ساختار آناتومی افراد قصیر القا 

اداره کردن زندگی  افراد توان  این  اما  مه وجود دارد 

یشان به نحوی معمول را داراند. در عکس های دوره 

قاجار اشخاص قصیر القامه در موقعیت های اجتامعی 

متفاوتی دیده می شوند. به طور کلی عکاسان دوره 

قاجار در رویارویی با این اشخاص، موضع عادی تری 

به  اند.  اتخاذ کرده  الخلقه ها  ناقص  به سایر  نسبت 

طوری که در عکس خانوادگی قصیر القامه ها چیدمان 

رایج عکس های خانوادگی آن دوره رعایت شده است. 

عکاس با قرار دادن پس زمینه رایج و همچنین انتخاب 

زاویه مناسب دوربین وچیدمان مناسب از میزان نقص 

این افراد کاسته است) تصویر7 (.

در میان عکس های قصیر القامه ها دو عکس از یک 

مردم  سایر  مانند  شیخ  است،  موجود  قد  کوتاه  شیخ 

عادی در کنار صندلی که به عنوان جزیی از تزیینات 

و دکور در عکس ها و نقاشی های دوره قاجار به کار 

می رفته، عکاسی شده است. نگاه مستقیم و مصمم 

شیخ به دوربین و هم چنین جایگاه اجتامعی اش به 

شده  سبب  دوربین  مناسب  ارتفاع  و  روحانی  عنوان 

نقص اش به عنوان شخصی قصیر القامه کمرت مشخص 

شود )تصویر 8(.

مجانین: )دیوانگان(

شان  اندام  در  نقصی  دارای  که  اشخاصی  بر  عالوه 

رفتاری  و  ذهنی  اختالالت  دلیل  به  گروهی  هستند، 

از سایر اجتامع منفک می شوند. از مهمرتین مسایلی 

که این اشخاص را متفاوت از سایر افراد ناقص الخلقه 

از مناسبات  می کند، عدم قدرت درک و فهم صحیح 
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روزمره زندگی است. مجانین از دیگر افرادی بودند که توجه عکاساِن دوره قاجار به آنها جلب شده است.

عکاس با آگاهی از موقعیت سوژه اش  او را به شی ای برای منایش تبدیل کرده است، فرد مجنون به دلیل 

اختالالت ذهنی هیچ گونه ذهنیتی از ابزار در دست عکاس ندارد. لذا این عدم آگاهی دلیل دیگری است بر 

مورد سوژه واقع شدن شخص  مجنون.

گاهی عکاسان از دوربین مانند سالح استفاده کرده اند، بطوری که سوژه را تعقیب و تهدید منوده اند، و این 

وحشت و ترس ناشی از رویارویی با دوربین در چهره آن ها منایان است) تصویر 9 (.

نکته قابل توجه در عکاسی از مجانین عدم درک این افراد از حضور ناخواسته شان در تصویر است. شخص 

پیدا  حضور  عکس  در  سوژه  عنوان  به  باید  اجبار  به  بوده  عکاس  برای  توجه  جالب  آنکه  دلیل  به  مجنون 

کند)تصویر01 و 11(.

بینشی که در عکاسی از مجانین این دوره حاکم است، کاماًل مسلط بر سوژه و تا حدی بی ادبانه می باشد، گاه 

عکاسی نه تنها حقوق اجتامعی این افراد را در نظر منی گیرد  بلکه حقوق انسانی آن ها را نادیده می گیرد.

مقلدین :

که  بود  اشخاصی  شاهد حضور  توان  می  اجتامع  در 

به موجب حرفه و موقعیت اجتامعِی غیر عادی شان 

از سایر افراد جامعه منفک می شوند. با وجود اینکه 

اندام این افراد وجود ندارد اما به واسطه  نقصی در 

موقعیت اجتامعی شان به قرشی غیر عادی در جامعه 

تبدیل می گردند.

در دوره قاجار جامعت مقلدین از جمله افراد جامعه 

بودند که به دلیل حرفه شان تقریباً شخصیت و جایگاِه 

جدایی در اجتامع داشتند. این جایگاه متفاوت آنان، 

تصویر شامره 9 تصویر شامره 10
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تصویر شامره 11

تصویر شامره 12

عکاسان  را ترغیب به عکاسی از آن ها کرده است.

با بررسی عکس های مقلدین می توان شاهد تفاوت 

هایی در نحوی بازمنایی این اشخاص با سایر افراد غیر 

نرمال )که در طول مطلب به آن ها اشاره شد ( بود. 

مقلدین به تناسب شغل شان بارها سوژِه منایش داده 

شدن و دیدِه شدن بوده اند، لذا این افراد) با توجه 

به حرفه شان( در برابر عکاس و دوربین و هم چنین 

نشده  باختگی  خود  دچار  شان،  شدن  عکاسی  سوژۀ 

اند. عکاس تنها واقعیت شغلی و ظاهر غیر عادی این 

افراد را در عکس نشان می دهد. بطوری که بر خالف 

شخص  اند،  شده  عکاسی  که  عادی  غیر  افراد  دیگر 

عکاس مبهوت سوژه ها شده است)تصاویر13 و12(  

.) 14 و

استفاده از لباس های مندرس و ماسک ها و هم چنین 

بکار بردن ژست های غیر طبیعی و نحوه ی ایستادن 

در برابر دوربین دلیلی است بر آگاهی افراد بر سوژه 

شدن شان و در نتیجه دیده شدن، از این روی می توان 

گفت در این عکس ها سوژه ها بر عکاس غالب شده 

اند، و شاید این دلیلی باشد که عکاسان نتوانسته اند 

در مورد سوژه های این عکس هایشان حاشیه نویسی 

زیادی انجام دهند. 
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کهن ساالن:

به طور معمول بخشی از افراد اجتامع را افراد پیر تشکیل می دهند. در میان افراد پیر برخی دارای سن بیشرتی 

می باشند، به طوری که بر اثر کهولت برخی ساختار های جسمی یشان دچار تغییرات می شود. این ویژگی 

های ظاهری افراد، توجه برخی عکاسان را به خود جلب کرده اند، به طوری که افراد کهن سال را به عنوان 

موضوعاتی جالب، سوژه ی عکس شان قرار داده اند.

با توجه به عکس های موجود از عکاسان دوره ی قاجار و نحوه حاشیه نویسی آن ها تقریباً می توان به بینشی 

که نسبت به این افراد در جامعه داشته اند پی برد. در این عکس ها دو وجه از پیری را می توان شاهد بود، 

ابتدا کهولتی است که در اندام و ظاهر این افراد وجود دارد، این اشخاص کهن سال با ظاهر فرسوده و تکیده 

و پشت خموده در برابر دوربین قرار گرفته اند و این وجه از طریق تصویر قابل انتقال است، اما وجه دیگر 

کهولِت این افراد که سبب شده است تا به اشخاص غیرعادی بدل شوند حاشیه نویسی عکس هاست که توسط 

عکاس انجام شده است، عکاس با قرار دادن این افراد 

هم چنین  روبرو،  منای  از  عکاسی  و  تصویر  مرکز  در 

حاشیه نویسی عکس ها، در ذهن کارت های بایگانی 

مراکز اسناد زندان ها که از مجرمین تهیه می شود را 

تداعی کرده است. عکاس در حاشیه نویسی با تاکید بر 

عدد سِن اشخاص کهن سال، این افراد را به اشخاصی 

غیر عادی  تبدیل کرده است) تصاویر 16 و 15 (.

تصویر شامره 13 تصویر شامره 14
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تصویر شامره 15

تصویر شامره 16

نتیجه گیری 

در این مقاله به کنش ها و واکنش های دو سویه ی میان عکاسان و اشخاص غیر عادی در جامعه ی دوره قاجار 
پرداخته شده است. لذا عکس های موجود ِاین افراد را می توان به عنوان اسناد تصویری، برای بیان بینش و 
نحوه ی ارتباط، میان عکاس به عنوان جزیی از جامعه، و سوژه ها به عنوان اشخاصی که به نحوهای مختلف 

غیر عادی هستند در نظر گرفت.

با توجه به اینکه عکاسی در ابتدای ورود به ایران کامال وابسته به دربار بوده است. می توان عکاسان را به 
عنوان اشخاصی منتصب از جانب دربار در نظر گرفت. از این روی اکرث سوژه ها در برابر دو چیز دچار خود 
باختگی شده اند. ابتدا ابزاری که در برابرش قرار گرفته اند و دیگری عکاس به عنوان شخصی که از موضعی 
باالتری در برابر سوژه قرار گرفته است. همچنین اشخاصی که عکاسی شده اند با آگاهی به ضعف شان به 

نحوی خود را آماده برای سوژه شدن و ارایه  شدن در برابر دوربین کرده اند.

اما نکته ای که در عکس های ارایه شده توجه را بیشرت جلب می کند،حاشیه نویسی عکس ها می باشد. اهمیت 
پرداخنت به حاشیه نویسی ها در این مقاله از آنجایی است که سوژه هیچ دخالتی در بیان آن ندارد و عکاس با 
بینش یک سویه و شخصی اش در مورد سوژه ها اظهار نظر و قضاوت و در نتیجه حاشیه نویسی کرده است.

پی نوشت 

1 .متامی عکس های این مقاله از آرشیو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بخش نسخه های 

خطی دریافت شده است. نگارنده کامل تشکر را از همکاری مسئول مربوطه دارد.
2.برای اطالعات بیشرت در بارۀی زنان و نحوه بازمنایی شان رجوع شود به: اتحادیه، منصوره، زن در جامعه 

قاجار )موقعیت زنان در آغاز قرن 41 ه. ق ( ، کلک ، مهر و آبان 3731 - شامره 55 و  65 ،ص 05-72



59

 5
ره 

ام
 ش

س ،
عک

د 
نق

ه 
ام

صلن
  ف

سوم اسفند 9921 شمسی، کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی و روی کار آمدن کابینه ی سیاه. اعطای لقب 	 
رسدارسپهی رضاخان؛

31 فروردین 0031 ، دستگیری احمد قوام )قوام السلطنه( حاکم وقت خراسان توسط کلنل محمد تقی خان 	 
پسیان و انتقال او به تهران؛ 

4 اردیبهشت، وزارت جنگی رسدار سپه؛	 
4 خرداد، پایان حکومت صد روزه، سقوط سید ضیاء و آزادی قوام السلطنه از زندان؛	 
7 خرداد، تلگراف از احمد شاه: نصب کلنل محمد تقی خان پسیان ریاست ژاندارمری خراسان؛	 
9 خرداد، تشکیل کابینه ی قوام و آغاز اختالفه ای میان خراسان و تهران؛ ترس کلنل از انتقام قوام از وی؛	 
نصب نجدالسلطنه به حکومت خراسان؛	 
1 مرداد استعفای نجدالسلطنه و انتصاب نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری به حکومت خراسان؛ کلنل 	 

از صمصام السلطنه می خواهد که بدون افراد ایل بختیاری وارد خراسان شود؛
9 مرداد تلگراف صمصام السلطنه به کلنل و اعطای کفالت کل خراسان به وی؛	 
کلنل برای مذاکره با شوکت امللک علم راهی قائنات می شود؛	 
طلوِع دوشنبه 31مهر1- خراسان – اطراف قوچان: کلنل محمد تقی خان با قوای ژاندارم از میرآباد به جعفرآباد 	 

حرکت می کند؛
ساعتی بعد کلنل با کردهای قوچانی)شادلوها و زعفرانلوها( در دو کیلومتری جعفرآباد درگیر می شود؛	 

حدود ظهر همان روز کردهای مقابل کلنل ناچار به عقب نشینی می شوند، اما در زمان تعقیب کردهای 	 
فراری از میدان نبرد کلنل درمی یابد که مهمات کافی برای ادامه ی نبرد ندارد بنابراین آجودان خود را برای 

تهیه ی مهمات به جعفرآباد می فرستد؛ 

 علت اختالف میان تاریخ های ارائه شده در این منت با سایر متون درباره ی کلنل محمدتقی خان، استفاده از ماه های 1. 
نجومی در سال های نخستین سده ی چهارده شمسی است که در بیشرت متون برای منونه، به اشتباه برج میزان را با مهر 
ماه یکی فرض کرده اند؛ از این جهت بر اساس تطابق زمانی که بین تاریخ های میالدی، قمری و شمسی در آن دوره 
داده شد، تاریخ مرگ کلنل که در اغلب موارد 9 یا 10 مهر ثبت شده اشتباه بوده و این عدد مربوط به برج میزان سال 

1300 شمسی است.

)از دوران پس از انقالب فرانسه تا دوران پس از انقالب مرشوطه در ایران(

سیامک حاجی محمد
روایت یک مرگ

منصبان 	  صاحب  از  تعدادی  ظاهرا  که  که  آنجا  از 
بودند،  زده  توطئه ای  به  دست  جعفرآباد  در  کلنل 
آجودان هم از میدان نبرد دور می ماند و هم در یافتن 

مهمات توفیق نمی یابد؛

در 	  کلنل  مهمات  ظهر  از  بعد  نیم  و  دو  حدود  در 
میدان  بر  قوچان  کردهای  می رود،  پایان  رو  میدان 
رقم  او  نهایی  سرنوشت  این گونه  و  می شوند  مسلط 

می خورد؛

تمامی نفرات کلنل که تا آن لحظه در درگیری حضور 	 
داشتند کشته می شوند و بنا به روایتی کلنل که واپسین 

سرباز بوده در اثر اصابت گلوله کشته می شود؛

نبرد 	  میدان  همان  در  کردها  سرکردگان  از  تعدادی 
سر از تن او جدا می کنند و در غروب آن روز نخست 
رس کلنل و سپس بدن او را به قوچان منتقل می کنند.

تلگرافخانه 	  به  قوچان  به  ورود  از  پس  بالفاصله 
به  تقی خان  محمد  شکست  بر  مبنی  پیغامی  رفته 
تهران، خدمت نخست وزیر وقت قوام السلطنه ارسال 

می کنند.

در 	  عکاسخانه ای  به  بریده  رس  با  شب  آن  فردای 
قوچان رفته، تعدادی عکس یادگاری و البته عکس مورد 
بحث این مقاله را می گیرند و آنچنان که در یکی از 

تلگراف ها گفته بودند برای قوام السلطنه می فرستند.

ردیابی یک عنرص دیداری مدرن در میان دو 
وضعیت آشوب مشابه
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به این ترتیب در تاریخ 61 مهر 0031، خرب شکست 	 
قیام خراسان و مرگ کلنل محمد تقی خان با اعالمیه ی 

رسمی قوام در روزنامه ی ایران منترش  می شود.2

به رسم یک مقدمه
کارل  اثر  بناپارت«  لوئی  برومر  »هجدهم  کتاب 
مارکس 3را که باز کنیم، در فصل نخست، در آغازین 

بند، این عبارت را مشاهده می کنیم:

است  گذاشته  انگشت  نکته  این  بر  جایی  در  هگل 
که همه ی رویدادها و شخصیت های بزرگ تاریخ، به 
اصطالح، دو بار به صحنه می آیند؛ وی فراموش کرده 
بار  بار اول به صورت تراژدی و  است اضافه کند که 

دوم به صورت منایشی خنده دار.... )مارکس, 8731(

هر چند در ترجمه ی فارسی، مرتجم بالفاصله متذکر 
شده هگل4 هرگز چنین عبارتی را بیان نکرده، اما جدا 
باشد  شده  آفریده  حقیقتی  چنین  چگونه  این که  از 
خواه هگل آن را گفته باشد، خواه مارکس یا آن گونه 

کتاب  مقاله،  چند  تطابق  اساس  بر  نگاری  وقایع  این   .2

آنها اشاره  به  و روزنامه به دست آمده که در کتاب نامه 

خواهد شد.
Karl Marx.3

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel.4

که مرتجم مدعی است در میان مباحثات او با انگلس5 چنین چیزی شکل گرفته باشد، ما مجددن بر صحت آن 
تأکید می کنیم. اما اینبار با این تفاوت که آنرا وارد حوزه ی هرنهای تجسمی کرده و این دو تبرصه را به آن 
می افزاییم: وقایع مهم تاریخ نه دو بار بلکه به تناوب و بسیار بیشرت، به صورت هایی مشابه ی تکرار می شوند؛ 
و هم چنین آنچه پس از نخستین رخداد، روی می دهد نه مضحکه ای تاریخی بلکه در بسیاری موارد، مانند 

منونه ی نخست گاهی جزء تراژدی های پراهمیت گروهی از مردم در یک رسزمین می شوند. 

داستان کلنل محمد تقی خان و عکسی که از رس بریده ی او تهیه شد از این دست وقایع است. بسیاری، بارها 
کوشیده اند شخص رضاخان )و سپس رضا شاه( و دوران به قدرت رسیدنش را در مبنایی مقایسه ای، معادلی 
ایرانی برای جریان به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت قرار داده اند؛ به گامن ما - به رغم فاصله ی زمانی بیش از 
صد سال و اساساً ابعاد بسیار کوچک تر حرکت های اجتامعی ایران در مقایسه با دوران ناپلئون- این مقایسه ای 
کامبیش صحیح به لحاظ تطابق رخدادهای سیاسی-اجتامعی دوران و به خصوص برون دادهای فرهنگی و 
هرنی آنها است. به این معنا که در رشایطی مشابه در این دو دوران آشوب بدون حتی ذره ای ارتباط ملموس 
بین عکاس ناشناس ایرانی و نقاش مشهور فرانسوی تصاویری تولید می شود که به رغم تفاوت ها و شباهت های 
اساسی خود، موجد )و البته مثره ی( بازتولید رشایط اجتامعی خاصی هستند که تنها می توان آنها را با جای گیر 

شدن ساختار مدرن در جامعه، در کلامت صورت بندی کرد. 

تصویر رس کلنل
تصویر رس بریده ی کلنل محمد تقی خان را نخست مانند یک تصویری نا آشنا در میان انبوه تصاویر یادگاری، 
از آلبوم معیر در مجموعه عکس های موجود در بخش نسخ خطی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران یافتم. 
بسیاری  تعداد  میان  در  بریده  اما مشاهده ی یک رس  نبود،  درباره ی عکس موجود  اطالعاتی  آنجا هیچ  در 

عکس های خانوادگی و رجال سیاسی هم دوره با معیر ملک بسیار عجیب می منود.

 Fredrisch Engels.5
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این مرگ و ایستایی در صورت این نا آشنا، در میان این همه افراد رسشناس، بیشک کیفیتی بی نظیر بود. عنوان 
ویزیت پرتره6  )و آرم یک عکاسخانه ی ناشناس( در پایین تصویر، ذهن را بیشرت به این سمت می کشاند که مجموعه 
دار از جهت تفنن ]شاید[، از آنجا که عکس بسیاری افراد مشهور را نیز در مجموعه ی خود دارد، این یکی را هم 

به آن افزوده است.
از  بلکه،  آشنا  نا  یک  نه  او  بود.  ناشناس صحیح  درباره ی عکس  نخستین  که حدس  داد  نشان  بیشرت  جستجوی 
مشهورترین افراد دوران خود بوده است. کامبیش در هر کجا که نام کلنل پسیان را جستجو کنیم  )شبکه ی اینرتنت، 
بار   ...( حداقل یک  کتاب های مربوط به قیام کلنل محمدتقی خان، مقاالت مربوط به وقایع پس از مرشوطه و 
نسخه ای از این تصویر را ارائه کرده اند. از آنجا که این تصویر در هیچ یک از منابع موجود به نام کلنل مستقیاًم ثبت 
نشده و در عین حال در زمان وقوع حوادث خراسان هیچ روزنامه ی رسمی در کشور آن را با عنوان خرب مرگ وی 

به چاپ نرسانده، تنها تکرار در این منابع گوناگون است که ما را وا می دارد تا آن را به وی نسبت دهیم.

بر اساس آنچه در اغلب منابع تاکنون مشاهده شده است، دو گونه ارائه از این تصویر موجود است که مجموعه ی 
مطالبی که در پی می آید بر اساس آنها نگاشته شده است:

نخست، نسخه ی بدون دستکاری تصویر باالست، نسخه ای که شاید بتوان عنوان عکس خام را، که احتامالً بدون 	 
هیچ متهید خاصی توسط عکاس قوچانی تهیه شده، روی آن گذاشت. می توان حدس زد نسخه های دیگر آن از 
روی این عکس تهیه شده  تا به تهران و دیگر نقاط فرستاده شود.  در این تصویر مانند یک پرتره ی ساده، رس را 
مستقیاًم رو بروی دوربین قرار داده، برای آنکه آثار جراحات اطراف گردن مشخص نشود دور آن را با پارچه ی 

سفیدی پوشانده اند:

 Visit Portrait.6
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تصویر 2ـ تصویر خام

آلبوم 	  آن در مجموعه های مشابه  ارائه ی  نوع  دلیل  به  کلنل  کارت ویزیت رس  احتامل می رود که منونه ی 
که  این  از  نظر  است.7 رصف  نشده  آن  یافنت  به  موفق  نگارنده  که  باشد  موجود  نیز  معیر  تهران  دانشگاه 
احتامالً داشنت چنین تصویری توسط اعیان امر مهمی بوده و جزء نقاط شاخص یک آلبوم اعیانی به حساب 
می آمده، کارکرد آن هرچه که بوده و...این تصویر مفهومی متفاوت از آنچه در نسخه ی دوم وجود داشته را 

در برمی گرفته است.  

دوم نسخه ای از این تصویر که به شعر عارف قزوینی آراسته شده و به احتامل بسیار قوی به صورت کارت 	 
پستال8 مورد استفاده قرار می گرفته. )شیخ, 6831( این عکس از روی هامن تصویر خام باالیی تهیه شده اما به 
طور قطع پس از خاکسپاری کلنل این اتفاق افتاده است، چرا که بنا به روایت های موجود عارف قزوینی شعری 

را که در اطراف تصویر می بینید در روز خاکسپار به صورت بداهه گفته است. )آذری, 3531(

7. البته که با توجه به محور بحث پیش رو نیازی نیز به چنین جستجویی نبوده است.
  Postal Card.8
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تصویر 3ـ این رس که نشان رسپرستی است...امروز 

رها ز قید هستی است با دیده ی عربتش ببینید...این 

عاقبت وطن پرستی است)برگرفته از )آذری, 3531((

به نظر می رسد این شعر پس از رسوده شدن توسط 
شاعر نامی، به عنوان متهیدی برای اعتالی نام کلنل - 
به عنوان یک قهرمان ملی - به تصویر اضافه شده تا 
بتوان آن را، آن گونه که دکرت شیخ انتشار تصاویری از 
این دست در قالب کارت پستال را بخشی از فرایند 
درک تصویری تاریخ انقالب مرشوطه )و وقایع پس از 
آن( توسط مردم می داند، در اختیار عموم قرار داد. 

)شیخ, 6831( 
منابع،  بیشرت  در  را  کلنل  رس  تصویر  روی  هر  به 
این عمومیت در درک تصویر  این گونه می شناسند و 
به همراه شعر است که پیش از هر چیز درگیری ذهن 
با مفهوم ملیت را می طلبد و ما را به سمت  بیننده 
صورت  این  صاحب  شخصیِت  از  حامسی  برداشتی 

بی روح پیش می برد.

یک  از  تصاویر  این  گونه ی  دو  هر  حقیقت  در 
گوناگون  نسخه های  در  که  شده  تهیه  اصلی  نگاتیو 
به روش های متفاوت برش خورده است و این عکس 
اصلی بوده که فردای روز کشته شدن کلنل در قوچان 
رسکردگان  توسط  و  است  شده  برداشته  وی  رس  از 
کردها وعده ی فرستادنش به تهران داده شده. اما بنا 
به گفته ی آذری چند عکس دیگر نیز در قالب یادگاری 
به  انفرادی  و  دست جمعی  عکس های  به صورت  و 
همراهی رس کلنل نیز در آن تاریخ تهیه شده )آذری, 
3531(. از این میان یکی از مهم ترین ایشان )به تبع 
با توجه به نیازهای این منت( توسط نگارنده پیدا شده 

که در بخش پایانی به آن خواهیم پرداخت.

باری، هر دو این نسخه ها، با توجه به موضوع این 
بحث واجد یک ویژگی مشرتک می گردند: کلنل پسیان 
چه یک قهرمان ملی باشد چه یک یاغی - که داشنت 
عکس صورتش با آن حال نزار، در آلبوم یک خانواده ی 
گونه ای  بر  نشانی  می تواند  سیاست،  اندرکار  دست 
پیروزی محسوب شود – تصویر او به شکلی پیچیده 
هویت  مفهوم  سیاسی-اجتامعی شکل گیری  فرایند  با 

ملی نوپای ایرانی پیوند می خورد.

سلطنت  پایانی  سال های  سیاسی-اجتامعی  رشایط 
قاجار

سلسله ی  فروپاشی  فرایند  بگوییم  اگر  نیست  بی جا 
جنگ  یافنت  پایان  با  کامبیش  جدی  طور  به  قاجار، 
که  است  زمانی  دوران،  این  شد.  آغاز  اول  جهانی 
جلوه های گوناگون آشوبی که پیش از این آغاز شده 
را  خود  ایران  در  موجود  ساختارهای  عمده  در  بود، 
و  هرج  مخلتف  صورت های  این  رد  می دهد.  نشان 
امنیت  تا  سازمان حکومت  درون  از  می توان  را  مرج 
زندگانی در مناطق مختلف کشور و میان گفتگوهای 

رایج میان روشنفکران جستجو کرد.
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با آغاز سلطنت احمدشاه جنگ جهانی اول نیز آغاز 
این جنگ اعالم بی طرفی  ایران در  می شود، هم زمان 
می کند ولی در عمل دولت های درگیر در جنگ این 
مجلس  کار  به  آغاز  با  می گیرند.  نادیده  را  بی طرفی 
عمده ی  حزب  دو  میان  شدید  درگیری های  سوم 
مجلس، دموکرات ها و اعتدالیون - که از زمان مجلس 
جدال های  با  مذهبی،  غیر  اصالحات  رس  بر  دوم 
کشیده  خیابان ها  به  ایشان  مسلح  طرفداران  خونین 
شده بود- هم چنان ادامه داشت. شعارهای اغلب تند 
برابر  در  را  ایشان  که  بود  دموکرات ها  سوسیالیستی 
و  زمین دار  ارشاف  از  اعتدالیون  پیوسته ی  جانبداری 
در  حال  این  با  می داد.  قرار  سنتی  متوسط  طبقه ی 
می کردند  ارائه  گروه ها  این  دو  هر  که  برنامه هایی 
برلزوم وحدت ملی، وجود ارتش منظم و نظام مالیاتی 

گسرتده و مستقل تأکید می شد. )آبراهامیان, 9731( 

بیگانگان  حضور  دربرابر  جدی  قیام های  نخستین 
و  چاکوتاهی ها  حرکت  با  دوره  این  در  ایران  در 
تنگستانی ها در جنوب در مقابله با انگلیسی ها آغاز 
روسیه ی  مانند  جنگ  در  درگیر  دولت های  می شود. 
تزاری دست به تعدی به مرزهای شاملی ایران می زند 
و ایاالت جنوبی دریای خزر را اشغال کرده و به تهران 
اولتیامتوم می دهد. در پی آن دولت موستوفی املاملک 
در  انگلستان  می شود.  منحل  مجلس  داده،  استعفا 
جنوب ایران و برای مقابل با عشایر متعدی دست به 
تشکیل پلیس جنوب9 می زند. ایران ناچار به تصدیق 
قرارداد 5191 میان ایران و روس می شود که رستارس 
ایران را به دو منطقه ی نفوذ انگلیس و روسیه تقسیم 
 6191 اواخر  در  وثوق الدوله  اول  دولت  می کند. 
روسیه  بلشویکی  انقالب   7191 در  می شود.  تشکیل 
ایران خارج  از  ناچار  به  و روس ها  بر می گیرد  در  را 
می شوند. اکنون عرصه هایی مانند فرماندهی نیروهای 
قزاق که در اختیار روس ها بود، به انگلیس می رسد. 

 S.P.R: South Persia Rifle .9

را  روس ها  خالی  جای  می کوشد  نیز  کل  در  انگلیس 
در مناطق اشغالی ایشان پر کند. در تهران »کمیته ی 
مجازات« دست به ترورهای سیاسی می زند. در 7191 
کابینه ی اصلی قرار داد 9191 تشکیل می شود. دولت، 
»کمیته ی مجازات« را از بین می برد و در اصفهان و 
کاشان با گروهی از یاغیان درگیر می شود. )کاتوزیان, 
سلسلۀ  پایان  تا  از مرشوطیت  ایران،  سیاسی  اقتصاد 

پهلوی, 7831(

پیامد  آن،  مدرن10  شکل  در  »ملیت«  مفهوم  درک 
ایران،  از  پیش  سده  یک  بیش  که  بود  جریاناتی 
جرقه های آن در قلب اروپا در کشوری مانند فرانسه 
زده شد. جایی که مردمان آن یکی از پیش قراوالن طرح 
بودند.  اجتامعی  انقالب  و  مرشوطه  سلطنت  مفهوم 
رخدادهای پس از انقالب فرانسه بود که فرانسه را از 
قالب حکومت ملوک الطوایفی خارج کرد و به صورت 
ملتی واحد تحت  فرمان یک حکومت مرکزی، عملن 

متحد کرد.

تولید مفهوم »ملیت ایرانی« نیز در شکل مدرن آن 
به عنوان پیامدی انکار ناپذیر از انقالبی که به عنوان 
»مرشوطه« مزین شده بود، ممکن شد. اما از آنجا که 
دوران طوالنی  اول،  استقرار مجلس  از  بعد  بالفاصله 
ایران )5821-4031ش(11 رشوع شد،  هرج و مرج در 

منت  این  در  که  مدرنیسم  و  مدرنیته  مدرن،  از  10.مفهومی 

می آید برگرفته از تعاریف مشابهی است که در این مقاله ارائه 

شده است: » مدرنیزاسیون و پست مدرنیزاسیون«؛ دکرت سیروس 

اولین هم اندیشی جامعه شناسی هرن  یگانه؛ مجموعه مقاالت 

زندگی  جنبه های  کلیه  به  اشاره  مدرنیته  منت  این  در  1386؛ 

مدرن دارد، حال اینکه مدرنیسم به معنای کلمه هرن مدرن را 

هدف قرار می دهد. بر اساس این تعریف آنجا که در منت حارض 

واژه ی »مدرن« به کار رفته، جایی است که بتوان به آن حداقل 

شئون مدرنیته را نسبت داد. این نخستین باری نیست که چنین 

تعریفی ار مدرنیته و مدرنیسم ارائه می شود اما برای هامهنگ 

شدن مفاهیم در این منت مفید خواهد بود.

11. 1906ـ1925 میالدی
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این نهال نوپای ملیت به طور پیوسته دچار تغییرات 
دیگر  عبارت  به  می شد.  ناپذیری  پیش بینی  و  ناگزیر 
اگر واژه ی دستاملی شدن را برای هویت ملی نوپای 
خود به کار بربیم چندان سخنی به گزافه نگفته ایم. 
یکی از رضبات قطعی به این هویت ایرانی در حال 
شکل گیری در زمان جنگ جهانی اول رخ داد زمانی 
نادیده  را  ایران  نوی  استقالل  درگیر  دولت های  که 
گرفته رسزمین ما را ترصف کردند و از آن بدتر با فشار 
که به دولت مرکزی، باعث شدند مجلس سوم را که 
منادی از آرزوهای انقالب مرشوطه در میان مردم بود، 

تعطیل شود. 

رضبه ی قطعی بعدی، در زمان قرار داد 9191 اتفاق 
بزرگ  جنگ  یک  پایان  در  اکنون  که  انگلیس  افتاد. 
حریف  جهت  از  را  عرصه  طرفی  از  بود،  ایستاده 
از طرف دیگر خود  و  قدیمی، روسیه، خالی می دید 
توان درگیر شدن در امور ایران به شکل پیش از جنگ 
را نداشت و این به این دلیل بود که بخش عمده ای 
از توان خود را رصف جنگ کرده بود و منی خواست و 
منی توانست تجربه ای مشابه هند )دخالت مستقیم( 
رغم  به  دیگر  طرف  از  کند.  تکرار  نیز  اینجا  در  را 
خالص شدن از روسیه تزاری، خطر جدید بلشویک ها، 
منطقه و به خصوص هند را تهدید می کرد. برای بیرون 
جز  نبود  چارهای  را  انگلیس  مخمصه،  این  از  آمدن 
کمک به روی کار آمدن یک دولت مرکزی مقتدر در 
دوش  از  را  کشور  در  مستقیم  دخالت  بار  که  ایران 
ممکن  حد  تا  می بایست  دولت  این  بردارد.  انگلیس 
با منافع بریتانیا در منطقه سازگار شود، همچنان که 
الوقوع  قریب  خطر  برابر  در  باشد  سدی  می بایست 

بلشویسم در هند. )آبراهامیان, 9731(

هدف نخست در برنامه ای بلند مدت تر انگلستان با 
روی کار آمدن رضاخان متجلی می شود، اما هدف دوم 
به عنوان برنامه ای کوتاه مدت در رسیدن به قرارداد 
وجهه ی  اما  می گیرد.  خود  به  عینی  صورتی   9191

مشرتک هر دو این برنامه های کلی، به ناچار،  تقویت 
آن  گیری  شکل  درباره ی  پیشرت  که  بود  ملی  هویت 

سخن گفتیم.

در حقیقت در اطراف قرارداد 9191 برخالف ظاهر 
)و البته نتایج( بسیار خفت بارش برای ایران، مملو از 
بحث های گوناگون در احرتام به هویت ملی ایرانیان 
نخستین  اول  جهانی  جنگ  که  کنیم  ادعا  اگر  است. 
ملت های  میان  فاصله ی  مفهوم  که  بوده  بزرگی  نربد 
مختلف را با یکدیگر مشخص کرد، چندان به بیراهه 
نرفته ایم. در چنین فضایی بریتانیا نیز به دالیل متعدد 
منافع  کنار  در  را  ایران  ملی  هویت  بود  شده  ناچار 
خود به رسمیت بشناسد. کاتوزیان در بررسی دقیقی 
انجام   9191 قرارداد  درباره ی  موجود  مدارک  در  که 
با  برخورد  بر  بریتانیایی  طرف  تأکید  بر  بارها  داده، 
»موج ناسیونالیسم« در ایران تکیه می کند. )کاتوزیان, 
سلسلۀ  پایان  تا  از مرشوطیت  ایران،  سیاسی  اقتصاد 

پهلوی, 7831(

باری قرار داد 9191 منعقد می شود و بدل می شود 
داخلی  مخالفت های  دوران؛  ننگ  بزرگرتین  از  به 
شکل می گیرد )مدرس، کمیته ی مجازات و جنگلی ها(. 
ایران  وارد  جنگ  از  پس  دوم  بار  برای  روس ها 
می شوند اما این بار در قالب ارتش رسخ و در حامیت 
جنگلی ها؛ جمهوری گیالن به رهربی میرزا کوچک خان 
شکل می گیرد. قیام خیابانی در تربیز در 0291 شکل 
می گیرد. قوای دولت و انگلیس به مناطق جنوبی تر 

عقب نشینی می کند. 

به  مشیردوله  می کند،  سقوط  وثوق الدوله  کابینه ی 
محمد  کلنل  که  است  دوران  این  می رسد.)در  قدرت 
می شود.(  فرستاده  خراسان  مأموریت  به  تقی خان 
دوره ی دولت های سه ماهه آغاز می شود. تنگستانی ها 
رسکوب  درونی  شورش های  پیش قراول  عنوان  به 
و  می دهد  رخ  جنگل  نهضت  در  شکاف  می شوند، 
تیرباران  و  رسکوب  تربیز  در  قزاق ها  توسط  خیابانی 
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می شود. اندکی بعد مشیرالدوله استعفا داده با فتح الله خان سپهدار اعظم گیالن جایگزین می شود.  )کاتوزیان، 
اقتصاد سیاسی ایران، از مرشوطیت تا پایان سلسله ی پهلوی, 7831(

دو  معرفی  با  اسفند  سوم  کودتای  می مناید:  رخ  مرکزی  دولت  در  قدرت  مترکز  مناد  مدت ها  از  پس  اکنون 
چهره ی رسشناس آغاز می شود، دولت سپهدار فرو می افتد و سیدضیاءالدین طباطبایی دولت سه ماهه ی خود 
را می آغازد. با آغاز به کار سید ضیاء قرارداد 9191، این مناد توهین به ملیت ایرانی، ملغی می شود و تصوری 
از عزت نفس در ذهن مردم شکل می گیرد. نیروهای هواخواه ملی گرایی نوین )و البته حتی دموکرات ها و 
چپ های سنتی نیز( بر گرد این دولت نوپا مجتمع می شوند و آرزوی بربادرفته ی خود در انقالب مرشوطه را 

در آن متجلی می بینند. این اعتامد به دولت تازه با برآورده شدن ارتش ملی توسط رضاخان تقویت می شود.

این حال و هوای خوش روی کار آمدن اصالح طلب مستقل دیری منی پاید. دولت مشرتک رضاخان سیدضیاء 
پیامن مودتی با شوروی ثبت می کنند که طی آن شوروی عمال دست از حامیت جنگلی ها بر می دارد. همین 
موضوع به عالوه مشکالت داخلی آنها موجب پیروزی نهایی رضاخان و رسکوب نهضت جنگل می شود. دوره ی 

چهار ساله ی فتح الفتوح رضاخان آغاز می شود، فتوحاتی که او مستقیم یا غیر مستقیم در آنها درگیر است. 
از اینجا به قدرت رسیدن رضاخان خصلتی دوگانه در نزد اهل اندیشه به خود می گیرد: از طرفی در پی متحد 
کردن ایران دست به رسکوب شورش های داخلی مانند شیخ خزعل و بسیاری اوباش می زند، از ترکیب ژاندارمری 
و نیروهای قزاق ارتش واحدی تشکیل می دهد و....به این ترتیب در الگوی آمرانه ی نوسازی  )توکلی, 7831( 
بدل به منادی ملی می شود؛ ولی از طرف دیگر پیامد این حرکت ها به رودر رویی های جدی با وفادارترین 
نیروها به آرمان مرشوطه می انجامد، تاجایی این رودر رویی ها موجب قتل ایشان و یا تنزل مقام شان تاحد 

یاغی و دشمن ممکلت می گردد و این نقشی کاماًل در تضاد با حالت پیش برای او ایجاد می کند.

اما این بنای نیمه ویرانه دولت سید ضیاء باز از درون دچار تزلرل می شود. به همت خود رضاخان، سیدضیاء 
مناد  این  ترقی  است.  برای  پله ای  میان  این  در  نیز  قوام السلطنه  می شود.  او  جایگزین  قوام السلطنه  و  عزل 
ملی گرایی مدرن، رضاخان، روز به روز رشد می کند تا باالخره در فرایندی چهار ساله عنان متامی امور را به 
دست می گیرد. رضاخان با ساخنت ارتشی منظم، رسکوب متامی جنبش های مخالف )یا منتقد( دولت مرکزی، 
لغو قرارداد9191 و آغاز به نوسازی در کشور )در قالب پی ریزی یک نظام مالی و اداری منسجم و کارهای 

عمرانی(، این افتخار را از آن خود می سازد.

تا اینجا دیدیم که که چگونه یک بنای نوپا »هویت ملی ایران« در طوفانی از حوادث بارها ساخته شد و 
از هم پاشید، تا دست آخر این سازه ی نحیف در وجود منادی به نام رضاخان، چه با زور چه به خواسته، به 
بسرتی نشست که تاکنون، می توان ادعا کرد از ثباتی نسبی برخوردار گشت. اکنون جاری شدن این مفهوم را 
در تصویر مورد بحث مقاله در مبنایی مقایسه ای با تصویری مشابه که نزدیک به بیست سال پس از انقالب 

فرانسه تولید شده مورد بررسی قرار می دهیم.

تصویر 4ـ تئودور ژریکو- رسهای قطع شده با گیوتین8181

تئودور ژریکو12 ـ تاریخچه ای مخترص

از  رسشار  نشسته،  گود  به  چشامنی  مرد،  صورت 
به عقب  می نگرد،  ما  به  رو  در  رو  و وحشت،  مرگ 
در  بیندازیم،  کلنل  صورت  به  نگاهی  تا  برمی گردیم 
چشامن او چه چیزی غیر از این می بینیم؟ ژریکو بی 
هیچ پرده پوشی خشونت چنین مرگی را در با رد خون 
خشکیده بر زمینه ی سفیدش تشدید می کند حالی که 
به  که  برابر مردی  در  قوچانی، رشم حضورش  عکاس 
آزادگی شهره است را با پوشاندن رگ و پِی رهای او، 
دو  هر  این  دهان  اما  می پوشاند.  سفید  پارچه ا  ی  در 
تقدیر  چنین  با  )چه  دست  این  از  خشونتی  قربانِی 
خشنی هم داستان باشیم چه نه(، بی زاری ایشان را از 

چنین مرگی خرب می دهد.
شباهت  متنی،  چنین  نوشنت  به  واداشت  مرا  آنچه 
ظاهری بی نظیر میان تصویر رس کلنل محمد تقی خان 

 Theodore Gericault.12
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پارچه در  بود. رد خون خشکیده روی  باال  نقاشی  و 
پیش زمینه و اتصال آن به رسی بی بدن، ما را به تصور 
صحنه ای دهشت بار نزدیک می کند، کافی است نگاهی 
به سالی که نقاشی در آن کشیده شده بیندازیم، این 
با  اعدام  می گیرد:  شکل  ذهن  در  که  تصویری است 
گیوتین، سال های دوران طوالنی وحشت13 که از پِس 
میانه ی  تا  سده ی هجدهم  اواخر  در  فرانسه  انقالب 
یافت،  تداوم  ناپیوسته[  صورت  ]به  نوزدهم  سده ی 
دورانی که می توان صفت آشوب را تقریبا به متام آن 
نسبت داد. آنچه به عنوان وضعیت اجتامعی سیاسی 
ایران در باال آمد نیز تأکیدی بود بر وضعیتی مشابه 

در ایران که تصویری این چنین در آن تولید می شود.
در 9871، با فتح باستیل انقالب فرانسه به مثر نشست 
و فئودالیسم کهنه در چرخه ی سیاست جای خود را 
به بورژوازی نوپای فرانسوی داد. بالفاصله زمزمه های 
اروپا  رسارس  در  مدرن  فرانسه ی  با  مقابله  و  آشوب 
آغاز شد. امپراطوری های اروپایی مانند اتریش، پروس 
هم چنان  که  بریتانیا(   دیگر  جهتی  از  )و  روسیه  و 
اندیشه های  پایه ی  بر  خود  حکومت  برستون های 
مذهبی مسیحی و ساختارهای ملوک الطوایفی استوار 
به  نوین  چهارچوب  این  علیه  بر  رسعت  به  بودند، 
جنگ  اعالن  جمهوری  فرانسه ی  به  آنها  خواستند،  پا 

کردند.
در  تصفیه  دوران های  طی  که  فرانسوی  ارشاف 
انقالب به کشورهای آملانی زبان، برخی مناطق ایتالیا 
به  آغاز  بالفاصله  تقریبا  بودند،  گریخته  انگلستان  و 
نخستین   2971 در  کردند.  انقالبی  ضد  فعالیت های 
جمهوری  مقابل  در  اروپایی  مقتدر  دولت  اتحادیه ی 
فرانسه شکل گرفت. در این رشایط به طور هم زمان 
نیروهای انقالبی به دلیل فشارهای داخلی و خارجی 
دوران  نخستین   3971 در  شدند.  پراکندگی  دچار 
به  کار  دوران  این  از  بخشی  در  شد.  آغاز  وحشت 
جایی رسید که در مدت تنها هفت هفته 6731 مرد و 

  Terror.13

زن را با گیوتین اعدام کردند؛ انقالب فرزندان خود را 
خورد )دورانت & دورانت, 7831(. در 4971 با بریدن 
وحشت  دوره ی  گیوتین  توسط  روبسپیر  برادران  رس 
نخست پایان یافت، اما داستان هم چنان ادامه داشت.

ناپلئون )هم چنان که رضاخان14( در قالب یک افرس 
اندک  و  15برخواست  کرس  جزیره ی  از  ساده  نظانی 
اندک با رسکوب شورش های ضد انقالبی و پیروزی های 
پی در پی که در داخل و خارج فرانسه به دست آورد 
به قدرت رسید. اما زمانی که ناپلئون در 81ام برومر 
در حقیقت  داد،  پایان  دیرکتوار16  به حکومت   9971
از  پایان برد و دوران دیگری  به  را  از آشوب  دورانی 
فرانسه ای  تشکیل  و  ملی  اتحاد  کنار  در  را  آشوب 
متحد، آغاز کرد. ناپلئون به واسطه ی دوران امپراطوری 
به مفهوم مدرن آن  را  فرانسه  از طرفی هویت ملی 
معنا بخشید و از طرف دیگر تا 4181 دوران پرتالطمی 
از جنگ و اضطراب را برای این فرانسه ی مرکزی در 
دل امپراطوری به ارمغان آورد. او با به چالش کشیدن 
اصلی  نربد  ملوک الطوایفی،  اروپای  قدرت  عیار  متام 
نربد  این  دل  از  و  زد  رقم  را  فئودالیسم  با  بورژوازی 
بر  رس  مدرن  ملت های  این  اصلی  هسته ی  که  بود 
رسکوب  به  دست  او  که  حالی است  در  )این  آوردند 
وصف ناپذیر در داخل زد و بسیاری از نیروهای اصلی 
تارله  محوکرد(.  را  ژاکوبن ها،  اغلب  مانند  انقالب، 

14. در اینجا به هیچ وجه هدف برابر قرار دادن حرکت های 
دوران رضا شاه با ناپلئون نیست؛ چه اینکه نگارنده واقف است 

که این دو جریان به هیچ عنوان به لحاظ گسرتدگی، سازمان، 

را  اما دو واقعه  نیستند  قیاس  قابل  جزئیات و عمق حرکت ها 

عنوان ها،  رس  قبیل  از  عمومی  شباهت های  لحاظ  به  می توان 

وقایع کلی، و نقش عمومی افراد مقایسه کرد. 

Corsica.15  : جزیره ای در جنوب غربی ایتالیا؛ محل تولد 
ناپلئون بناپارت

قوه ی  نفره ی  پنج  :Directoryهیأت  مدیره؛  هیأت   .16
نوامرب   9 تا   1795 2نوامرب  از  فرانسه  جمهوری  مجریه ی 

1799)18 ام برومر 1799(
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اشاره می کند، او با وضع محارصه ی بری17 و به بردگی 
اروپا  در  خود  ترصفی  قلمرو  متامی  تقریبا  کشاندن 
کردن  وادار  و  مالیات های سنگین  واسطه ی وضع  به 
ایشان به پرداخت هزینه های ارتش کبیر او، بورژوازی 
رو به رشد این کشورها را در کنار فئودال های حاکم بر 
آنها را، به نفع بورژوازی صنعتی رو به رشد فرانسوی 
)آنها که در خاک اصلی فرانسه می زیستند( کامبیش 

به نابودی کشاند. )تارله, 7831(

در 4181 اتحادیه ی سوم نربد نهایی با ناپلئون را آغاز 
کرد و در ژوئیه ی 5181 لوئی هجدهم برای دومین بار 
پس از صد روز به تخت پادشاهی فرانسه نشست و 
این ترتیب به رغم تغییرات شگرفی که در نظام مالی، 
اداری و ارتش فرانسه در دوران ناپلئون رخ داده بود، 
جمهوری  نام  و  برقرار  فرانسوی  مرشوطه ی  سلطنت 

برچیده شد.

دست  طبیعتا  پیشین  نظام  سلطنت،  مجدد  آغاز  با 
به کار تصفیه حساب های خود شد. اعدام با گیوتین 
انقالب  از دوران  عنوان منادی  به  ناپلئون،  توسط  که 
عدالت  اجرای  چرخه ی  به  دوباره  بود،  شده  محو 
)تقرینب  دوران  این  درباره ی  اگر  بازگشت.  حکومتی 
از 9871تا0381( واژه ی آشوب را به کار بربیم، واژه ای 
صحیح را به کار برده ایم، چرا که در متام این مدت به 
غیر از دوران های کوتاهی در زمان حکومت ناپلئون 
)چه در دوران کنسولی و چه در دوران امپراطوری(، 
یا  و  خارجی  دو جنگ  یا  یک  درگیر  دستکم  فرانسه 
بسیاری اوقات نیز مشغول تصفیه حساب های داخلی 

با ژاکوبن ها، سلطنت طلبان و یا... بوده است.  

4181تا  سال های  بین  را  کارهایش  مهم ترین  ژریکو 
بین  نوسان  در  را  فرانسه  که  طوفانی  دل  در   ،4281
دو قطب حکومت فئودالی بوربون ها18 و جمهوری/

Brye :17   شهری در بلژیک که محارصه ی اقتصادی بزرگ 
ناپلئون بر علیه انگلستان در آنجا به امضا رسید.

Bourbons  18  : خانواده ی سلطنتی فرانسه تا پیش 

امپراطوری که تصوری از وحدت ملی را )دستکم در 
دوران امپراطوری( ایجاد می کرد به وجود آورد. ژریکو 
ایتالیا سفر  به  از 4181  را پس  این دوران  از  بخشی 
اول  سال های  در  و  ماند  فرانسه  در  را  بخشی  کرد، 
دهه ی 0281 سفری به انگلستان داشت. او آثار خود 
با مضمون اعدام را بیشرت در فرانسه و ایتالیا تصویر 

کرد.

مهم ترین اثر ژریکو که به آن توجه فراوان شده است 
است  این  بر  تصور  دارد؛  نام  )یا کلک( مدوسا19  بلم 
که نقاش زمان بسیاری را پیش از ارائه ی طرح نهایی 
بدن  قطعات  و  اجساد  نگهداری  محل  در  اثر،  این 
اعدامیان در بیامرستان ها و سالن های ترشیح20 سپری 
می کرده سپس تعدادی از قطعات بریده شده ی این 
بدن ها را برای تهیه ی پیش طرح بلم مدوسا با خود به 
کارگاه می برده است. اما آتاناسوگلو21 استدالل می کند  
نتایج حاصل از آنچه دیگران آن را به عنوان پیش طرح 
می پندارند، نه تنها طرح اولیه ی بدنه ای مدوسا نبوده 
بلکه بسیاری از آنها مانند منونه ی باال به صورت یک 
نقاشی کامل اجرا شده، حالی که هرگز تا سال ها پس 
این حال  با  است.  درنیامده  به منایش  نقاش  از مرگ 
ارتباط  از  نشان  مکان هایی  چنین  به  او  آمد  و  رفت 
ساختاری آثار با عالقه ی وی به علم، پزشکی و آناتومی 
 ,reymllaK-uolgossanahtA( دارد.  انسان  بدن 

)2991

از انقالب و هم چنین از 1815 تا حکومت لوئی بناپارت.

این  که  آنجا  :The Raft of Medusa )1819(از    .  19

تصویر ارتباط ساختاری با منت ندارد از آوردن آن در اینجا 

خودداری منودیم.

بدن  نوزدهم  سده ی  میانه ی  جزایی  قوانین  براساس   .20

پژوهش های  جهت  مرگ،  از  پس  اعدام  به  محکومین 

پزشکی  دانشکده های  و  بیامرستان ها  اختیار  در  علمی، 

قرار می گرفت.

Nina Athanassoglou	Kallmyer  21
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ژریکو نقاشی است که کامبیش تا بیست سال پس از 
مرگش در اروپا نیز به خوبی شناخته نشد. در زمان 
مرگش بیش از سه اثر او شناخته شده نبودند22 و البته 
تا سال های دهه ی 06 و 07 سده ی بیستم نیز کارهایش 
 ,yrohsiM( نیافت.  راه  اروپا  مرزهای  از  خارج  به 
7991( دیده نشدن آثار ژریکو در حالی رخ می دهد 
از  که مطالب مورد عالقه ی وی به شکلی گسرتده و 
جنبه های گوناگون در دوران حیاتش مورد توجه بود. 
این توجه در حدی است که آتاناسوگلو جنبه ی خاصی 

از پرداخنت به آن را به گونه ای مد23 تعبیر می کند. 

در سال های اول دهه ی 0281 به طور متوسط 3 تا 4 

 The(1812حال حمله در  قراول  پیش  مدوسا،  22. بلم 
Charging Chasseur( و جنگجوی سواره نظام مجروح 

 ) The Wounded Cuirassier(1814
  Fashion.23

نفر در روز اعدام می شدند. از آنجا که این اعدام ها با گیوتین انجام می شد و تقرینب  به دالیلی واهی )از اتهام 
یک دزدی ساده گرفته تا هر جرم نامفهوم سیاسی مشمول حکم گیوتین می شد( و البته به تعداد بسیار زیاد و 
گسرتده؛ برای مردمان آن روزگار فرانسه یادآور »وحشت« دوران انقالب بود، تاجایی که نام »وحشت سفید« 

)2991 ,reymllaK-uolgossanahtA( .را بر آن گذاشتند

از  پژوهشی  اصلی  موضوع  ژریکو  آثار  و  زندگی  در  آن  اجتامعی  و  سیاسی  مفهوم  به  وحشت  ی  سیطره 
آتاناسوگلو است تحت عنوان:» بدن ها و رسهای قطع شده ی ژریکو: سیاست و زیبایی شناسی سکوی اعدام«. 
او در این منت ارزشمند، بازمنایی خشونت حاصل از این دوران آشوبناک را متأثر از دو گرایش اساسی در سپهر 
فرهنگی که ژریکو در آن  می زیست می داند. در این دوران ما از یک طرف با گروه هایی در جوامع اروپایی 
هستند  اعدام  حکم  الغای  مانند  اجتامعی  اساسی  اصالحات  خواستار  که  طرفیم  فرانسه  و  انگلستان  مانند 
برای دست یافنت به چنین خواسته هایی  این گروه  قانومنند کردن فرایند آن و حذف گیوتین(.  )یا دست کم 
از روشهای گوناگونی مانند نوشنت جزوه های و اعالمیه ها انتقادی، تهیه ی کاریکاتور و طرح های گرافیکی و 
مبارزات پارملانی بهره می بردند. از طرف دیگر ما تا پیش از 0381 حجم وسیعی از ادبیات نوشتاری و منایشی را 
مشاهده می کنیم که موضوع اصلی آنها نوعی وحشت فانتزی است که به تخمیر فضای وحشت واقعی موجود 
در سطح جامعه در این سال ها پرداخته، آن را به صورتی قابل تحمل و مرصف برای عموم درمی آورد. ادبیات 

تصویر 6ـ تئودور ژریکو، دست و پاهای قطع شده 8181 تصویر 5ـ تئودور ژریکو، اعدام در ایتالیا 6181
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سیاه24بسیاری  سبک  عنوان  تحت  که  پسندی  عامه 
)برای مثال  از گونه های موجودات خون خوار تخیلی 
تولید  را   ... و  اسکلت ها  قاتل،  اشباح26  دراکوالها25(، 
می کند.  از عامه پسندترین اپراهای این دوران می توان 
به فانتاسامگوریا27 اثر اتین گاسپارد رابرتسون28 اشاره 
کرد. این هامن گونه ای است که باالتر به عنوان مد از 
آن یاد کردیم. خود نویسنده این دوگانگی در فضای 
فکری ژریکو را این گونه توصیف می کند: » طراحی ها 
میان  نامطمئنی  زمینه ی  بر  ژریکو  نقاشی های  و 
جای گیر  وحشت  بزرگداشت  و  اجتامعی  همدردی 

)2991 ,reymllaK-uolgossanahtA( ».می شود

وسیع تر  بسرتی  در  )و  ژریکو  آتاناسوگلو،  این جا  در 
و...  سیاسی  فعال  هرنی،  اثر  کننده ی  تولید  وسیع تر 
او( را در حال نوسان میان وسوسه غرق  با  هم دوره 
و  این دست  از  مرگی  کردن  تصویر  فانتزی  در  شدن 
گونه ای از مبارزه ی اجتامعی برای به رسمیت شناخته 
شدن برخی حقوق اساسی انسان می داند. او کامبیش 
در متامی کارهای او چنین وسوسه ای را دنبال می کند.

ژریکو  کارهای  در  ساختاری  دوگانگی  این 
به  ارزش بخشی  میان  فاصله ی  به  می توان  را 
پرداخنت  مقابل  در  انسانی  متعالی  اخالق  گونه ی 
)اگر  اخالقی29  انحرافات  از  خاصی  گونه ی  به 
شکلی  در  نهاد(،  آنها  بر  انحراف  نام  بتوان 
دوقطبِی  نوسان  از  تعبیر  این  داد.  تعمیم  کلی تر 

  Genre Noir.24
  Comte Dracula.25

 Phantom  .26
 Fantasmagorie.27

 Ethien Gaspar Robertson.28
29. آتاناسوگلو در جایی از بحث خود تولید این 
آثار را ناشی از بخشی از کشش های انسانی مانند 
می داند.  سادیسم  و  نکروفیلی  جنسی،  انحرافات 

)1992 ,Athanassoglou	Kallmyer(

با  را،  ژریکو  دوران  اندیشگی  سپهر  در  مفهومی 
درباره ی  کارآمد  ولی  دقیق  چندان  نه  تقریبی 
کلنل  عکس رس  و مرصف(  )تولید  بر  حاکم  فضای 
دو  نیز  اینجا  در  می پذیریم.  نیز  محمدتقی خان 
اخالقی،  فرود  و  فراز  گونه ای  بین  نوسان،  قطب 
خاص  رشایط  متناسب  که  حالی  می شود،  جای گیر 
خود  در  را  جزئی تری  تعاریف  ایران  محیطی 
آن  رشح  به  جلوتر  اندکی  که  شد،  خواهد  شامل 

پرداخت.   خواهیم 

مدرنیته30 از  استعارهای  مثابه ی  به  قطعه 
وضعیت  از  مخترصی  تاریخی  رشح  ارائه ی  با  اینجا  تا 
تصویر  دو  این  تولید  بر  حاکم  اجتامعی  سیاسی 

را  منت  این  نظر  مورد  اصلی  مفهوم  سه  کردیم  تالش 

دوران  ـ  مدرنیته  به  ورود  کنیم:  متصل  یکدیگر  به 

حرکت  با  اجتامعی،  انقالب های  پی  در  که  آشوبی 

به  می گردد  بدل  و  می شود  عجین  مدرنیته  سمت  به 

در  فرهنگی  برون دادهای  تولید  سیر  بر  حاکم  فضای 

مدرن  ملی  هویت  مفهوم  نهایت  در  و  جامعه  سطح 

به  آشوب  دوران  این  با  ساختاری  ارتباطی  در  که 

مختلف  موقعیت های  در  مدرنیته  پیش درآمد  عنوان 

می شود. متولد  اجتامعی 

که  می افزاییم  آن  به  نیز  چهارمی  اصلی  مفهوم  اکنون 

می توان  دست کم  می یابد،  اصلی  نقش  نگوییم  اگر 

عنوان  که  مفاهیمی  از  بسیاری  اتصال  محل  را  آن 

»مدرن« را با خود یدک می کشند، دانست. قطعه یا 
کیفیت قطعه قطعه شدن، فرایندی است از درک یک 

نیافتنی.  دست  کلی  برابر  در  جزء  عنوان  به  پدیده 

علوم  روش  به  نیم نگاهی  با  درک،  فرایند  این  فهم 

طبیعی )دست کم به معنای سده ی نوزدهمی آن( در 

منونه  برای  می گردد.  ممکن  بیشرت  پدیده ها  بررسی 

نگاهی به پزشکی می کنیم )بخش رشح حال ژریکو را 

پژوهش  مورد  پدیده ی  عنوان  به  انسان  بدن  ببینید(: 

 Linda( 30. برگرفته از عنوان کتاب لیندا ناکلین
Nochlin(؛ نگاه کنید به کتابنامه
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این  به  می گیرد،  قرار  ترشیح  مورد  )ابژه31(،  پزشکی 

خود  اجزاء  به  دقیق تر  مشاهده ی  برای  بدن  که  معنا 

این  در  می شود(.  قطعه  )قطعه  می شود  تقسیم 

درک  طرفی  از  می مناید:  رخ  تناقض  گونه ای  رشایط 

بدن به عنوان یک کل بدون ترشیح آن به اجزاء خود 

دیگر  طرف  از  نیافتنی(؛  دست  )کل  نیست  ممکن 

درک  کردن،  قطعه  قطعه  فرایند  این  طریق  از  تنها 

و  مستقل  پدیدهی  یک  عنوان  به  قطعه  هر  کردن 

است  قطعات  این  مجدد  چیدن  هم  کنار  آن  پِس  از 

ممکن  ما  برای  انسان  بدن  کلیت  از  فراگیر  درکی  که 

مفهوم  از  مدرن،  پدیده ی  ترتیب  این  به   می شود. 
از  تنها  مدرن  درک  که  چرا  نیست  تفکیک  قابل  قطعه 

می گردد. ممکن  کردن  قطعه  قطعه  طریق 

اما حیطه ی کارآمد ما در این بحث جدا از این که فرایند  

قطعه قطعه کردن یک ویژگی اساسی مدرن است مربوط 

به حوزه ی بازنـامیی است. در این مورد لیندا ناکلین گفتار 

کیفیت  او  می بریم.  بهره  آن  از  ما  که  کرده  ارائه  مفیدی 

قطعه قطعه شدن را دقیقاً در دوره ای که در این منت نیز 

مد نظر ماست رصد کرده و آن را به عنوان ساختار اساسی 

ابتدای  از  نقاشی  تصاویر  قالب  در  مدرن  شامیل نگاری 

مطرح  سده  هامن  انتهای  در  عکاسی  تا  نوزدهم  سده ی 

کارهای  برای  نیز  خاصی  اهمیت  بین  این  در  او  می کند. 

جاری  به  ما  اتصال  اصلی  نقطه ی  که  شده،  قائل  ژریکو 

با  ناکلین  می کند.  فراهم  نیز  را  ایران  در  مدرنیته  شدن 

بررسی نقاشی و طراحی های دوران آغازین انقالب فرانسه، 

نشان می دهد که قطعه قطعه شدن، به عنوان یک ویژگی 

مشاهده  قابل  تصاویر  این  از  بسیاری  میان  در  مشرتک، 

بریده  بدن  از  بخشی  مستقیم  بازمنایی  با  گاهی  است. 

شده، این اتفاق رخ می دهد و گاهی در یک روایت کلی 

از داستان خرد شدن یک عظمت بزرگ تصویر می شود. 

  Object  .31

تصویر 7- ویل نوو، خوراک فکر برای شیادان 

تاجدار3971

»...کانون این شامیل نگارِی تخریب را صورت نوعِی 
گیوتین  به  که  می دهد،  تشکیل  انسان  عضو  قطع 
سپردن قربانیان دوران وحشت آن را به وجود آورد....

خصیصه ای  واجد  انقالبی  تخیل  در  گیوتین  عنرص 
کردن  غیرشخصی  با  گیوتین  بود.  مدرن  مشخصاً 
تکراری و  با  اعدام در مالء عام؛  پر مهابت  موقعیت 
یکسان کردن کنش آن؛ با کارایی ظاهراً عملی عملکرد 
یعنی  آنیتاش  به واسطه ی  از همه مهم تر  و  فنی اش؛ 
تقلیل گسرته ی زمانی مرگ به یک چشم به هم زدن، 
به عنوان ابزاری مشخصاً امروزی برای مرگی که دولت 
مقرر کرده بود، درک می شد.« )ناکلین, 5831، ص 82( 

ناکلین با بررسی این کانون شامیل نگاری در تصاویری 
یکپارچگی  مظهر  عنوان  به  پادشاه  اعدام  باموضوع 
ما  ساخنت،  دوباره  و  تخریب  از  فرایندی  در  پیشین، 
نظام  جایگزین  نقطه ی  مقابل  در  تصاویر  این  در  را 
او  می دهد.  قرار  نوین  دنیای  ساخنت  یعنی  گذشته، 
از  گونه  این  متناقض منای  خصلت  بر  طریق  این  از 
آن،  با  همبسته  آشوب  آن  تبع  به  و  انقالب  بازمنایی 

تأکید می کند.
 »در ساده ترین سطح، باید گفت رواج گسرتده ی فرم 
از  گسرتده ای  طیف  با  و  مختلف  اشکال  به  ـ  قطعه 
داللت های ممکن ـ در بازمنایی برصی انقالب فرانسه 
در  فرانسه  انقالب  که:  داشت  پیوند  واقعیت  این  با 
خلق  از  پیش  متدن  یک  تخریب  بینابینی  موقعیت 

متدنی جدید گرفتار آمده بود« )هامن، ص72( 

دادن  قرار  هم ارز  با  نویسنده  دیگر،  مرحله ای  در 
اتصال آن  قربانی و  با عمل  قطعه قطعه کردن  فعل 
کیفیت  پادشاه،  مقدس  این[  از  پیش  ]تا  هویت  به 
این  به  استعالیی منایش قطع عضو را رشح می دهد. 
ترتیب در آیین منایش صحنه ی اعدام انقالبی، قداستی 
که روزگاری از آن پادشاه بوده به فرد انقالبی منتقل 
اینجا  در  که  می کند  یادآوری  ما  به  ناکلین  می شود. 
که  زمانی  شد،  خواهیم  روبرو  دوگانه  صورتی  با  نیز 
پست  انسان  انقالبی هامن  فرد  این  آوریم  خاطر  به 
می انگاشته  هیچ  به  را  او  جامعه  که  بوده  دیروزی 
رشیفی  جایگاه  چنین  انقالب  واسطه ی  به  اکنون  و 
بازمنایی  دیگر  قطب  در  »اما  است:  کرده  اشغال  را 
انقالبی، انگاره ی قطعه قطعه شده به مثابه ی هرزگی 

و وقاحت جای می گیرد...«  )هامن، ص43(
میانه ی  در  را  شدگی  قطعه  قطعه  ناکلین  اینجا  تا 
تنها در یک وضعیت  دو متضاد معنایی مشخص که 
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انقالبی منادپردازی می شود، قرار می دهد: نابود کردن/
پرداخنت  با  او  پس  این  از  استعال؛  پستی/  و  آفریدن 
»خشن ترین شکل مضمون  مقام  اعطای  و  ژریکو  به 
اخته سازی نهفته در بازمنایی بدن مذکر قطعه قطعه 
به  اخته سازی  مفهوم  کردن  اضافه  بر  عالوه  شده«، 
چنین تصاویری ما را به دل بحث تاریخی خود یعنی 
سقوط  از  پس  فرانسه  سیاسی  بنیه  رفنت  دست  »از 
که  می کند  تأکید  ناکلین  اینجا  در  می برد.  ناپلئون« 
ژریکو، به در بسیاری نقاشی هایش از مردان زخمی، 
در حال تصویر کردن »ضد قهرمانی ناپلئونی« است. 

)4991 ,nilhcoN(؛ )هامن، ص63و73(
اندکی جلوتر ناکلین هم چون آثاناسوگلو بر رابطه ی 
برصی قوی آثار ژریکو با عینیت علمی یا به عبارتی 
تأکید  ترشیح«  میز  بی طرفانه ی  و  عینی  »مشاهده ی 
2991(؛   ,reymllaK-uolgossanahtA( می کند. 

)ناکلین, 5831، ص93(
در پایان او استفاده ی ژریکو از قاب افقی را، متهیدی 

تصویر 8ـ ژاک برتو، تخریب مجسمه ی سواره ی لوئی چهاردهم 2971

در  رمانتیک«  »دهشت  بر  تأکید  برای  که  می داند 
تصویر و اشاره به وضعیت »پست و رقت بار موضوع« 
روزالیند  از  گرفنت  وام  با  ناکلین  می آید.  کار  به 
»ضد  خصیصه ی  را  افق  سطح  این  کراوس32ویژگی 
تصعیدی«33 می داند که موجب می شود نخست بتوان 
این تصاویر را با تصاویر دارای قاب عمودی، به عنوان 
»محور زیبایی« مقایسه کرد و سپس با قرار دادن رس 
قلمرو  به  را  آن  افقی«  سطح  »چشم انداز  در  انسان 

اشیاء وارد کند.)هامن،ص04( 
بازمنایی مفاهیم مرتبط با ساختار یک تحول اجتامعی 
پس  آشوبناک  اجتامعی سیاسی  فضای  و  انقالب  )یک 
قطع  یا  شدن  قطعه  قطعه  منایش  قالب  در  آن(  از 
عضو، به عنوان یک عنرص هم بسته با مدرنیته، متامی 
آن  به  باال  در  که  آن گونه  را  گذار  خواص یک دوران 
از طریق  قطعه  با خود به همراه دارد.  اشاره کردیم 

 Rosalin Krauss.32
desublimatory.33 : تأکید از منبع اصلی؛
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ساختار علمی خود به بنیان جهان مدرن، علم، پیوند 
می خورد. ما با خرد کردن عظمت گذشته به قطعاتش، 
به استقبال آفرینشی نو می رویم؛ به واسطه ی زیر پا 
گذاشنت قداستی دیرین ضدقهرمان خود را می آفرینیم 
منایش  به  با  می رسانیم؛  دیگرگون  اوجی  به  را  او  و 
او  زمینی  بنیان های  بر  پست  سطحی  در  درآوردنش 
او  بودن  زمینی  خصیصه ی  این  با  و  می کنیم  تأکید 
این ها،  از متام  خدایان را به چالش می کشیم. و پس 
بعد از آن دم که او را قربانی کردیم در سوگ فقدان 

او می نشینیم.

به عنوان یک پایان ...

مجددا  محمدتقی خان  کلنل  رس  عکس  به  اکنون 
نگاهی می اندازیم. این عکس در دوران پر آشوبی در 
ایران  تولید می شود. مفهوم آشوب در اینجا با توجه 
به توضیحات تاریخی که ارائه شد، وضعیتی است که 
اجتامعی مخدوش  تأثیرگذار  نیروهای  میان  مرزبندی 

می شود؛ مفاهیم و آرمانهای مورد عالقه ی گروه های 
اجتامعی  ثبات  می آمیزد،  هم  در  سیاسی اجتامعی 
نامتقارن  فضای  این  در  نهایت  در  و  شده  متزلزل 
بر  خود  سیطره ی  نسبی  طور  به  نیروها  از  بخشی 
دیگران را افزایش داده و دست به کار نابودی رقیبان 

خود می گردند.
مرشوطه  دوران  در  سیاسی اجتامعی  فعال  نیروهای 
به دنبال استقرار گونه ای از حکومت قانون، سلطنت 
مرشوطه، بودند. آرزوی ایشان به رغم امضای فرمان 
نشد.  عملی  شاه،  مظفرالدین  توسط  مرشوطیت 
طی  و  شد  مختل  سیاسی اجتامعی  نیروهای  تعادل 
سالیان آینده خواسته های مورد نظر انقالبیون و مردم 
یک  از  و  جمهوری،  نوعی  به  مرشوطه  سلطنت  از 
تغییر  ناگزیر  دیکتاتوری  یک  به  دموراتیک  جمهوری 
کرد. فرایند این جابه جایی در آرامش کامل رخ نداد و 
بخشی از جریاناتی که در باال به آن اشاره شد نتایج 

مستقیم این جابه جایی ها بود.
بر  توجه در گفتامن سیاسی حاکم  موضوعات مورد 
کار  روی  مدت  در  خصوص  به  دوره،  این  در  ایران 
آمدن رضاشاه، اغلب جمهوری، آزادی، برابری، مملکت 
واحد، دولت مقتدر مرکزی، وحدت و تأکید بر ملیت 
واحد ایرانی برای دست یافنت به مظاهر اصلی تجدد 
و پیرشفت )بی شک در قالبی غربی و جای گیر شدن 
مدرنیته آن سان که مد نظر این منت است( در تقابل 
است.  ایران  مختلف  مناطق  بر  حاکم  قوم گرایی  با 
)آبراهامیان, 9731( می توان گفت که چنین رشایطی 
تنها زیر تأثیر جو عمومی حاکم بر جهاِن پس از جنگ 
جهانی نخست ممکن شده، چرا که به درستی در این 
مفهوم  به  ملیت ها  بار  نخستین  برای  که  بود  جنگ 

مدرن خود، با یکدیگر رو در رو قرار گرفتند. 
اکنون می توانیم چنین فضایی در ایران را با وضعیت 
تفاوت  این  با  کنیم؛  مقایسه  فرانسه  انقالب  از  پس 
حرکت های  ابعاد  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  که 
اجتامعی و عمق آنها در زمان به قدرت رسیدن رضا 

تصویر 9ـ تئودور ژریکو، عضو گارد سوئیس، 1819

شاه با منونه ی فرانسوی آن برابری منی کند، با این حال 
می توان برخی رخدادهای عمومی مانند حضور برخی 
بر  حاکم  فضای  ناپلئون ها؛  و  رضاخان ها  نقش ها: 
گفتامن سیاسی: بحث های پیرامون وحدت، مدرنیته، 
دولت مقتدر مرکزی و جلوگیری از ازهم پاشیدگی یک 
دولت  حضور  از  حاصل  وحشت  نهایت  در  و  ملت 
مرکزی در برابر نیروهای واگرا نسبت به مرکز را بسیار 
دو  با  اینجا  تا  بنابراین  دانست.  یکدیگر  به  نزدیک 
تصویر روبه روییم که با فاصله ی کامبیش صد سال در 
رشایط اجتامعی بسیار مشابه ی تولید شده اند و بی راه 
نیست اگر ادعا کنیم ویژگی های برصی بسیار نزدیکی 
به یکدیگر دارند. اکنون می توان به آنچه این تصویر 
پیوند می دهد  اجتامعی  این وضعیت  به  از درون  را 

بپردازیم.  
فرم  منایش  از  مصداقی  می توان  را  کلنل  رس  عکس 
قطعه و نتیجه ی ناخواسته ی این دوران گذار دانست 
و پذیرفت کامبیش در متام کیفیات متعلق به تصاویر 
هم عرصانش  از  برخی  و  ژریکو  توسط  شده  تولید 
آن گونه  تصویر  این  که  بدیهی است  است.  رشیک 
رفت،  آن  رشح  نوزدهم  سده  نخستین  سال های  در 
رخداِد  یک  تنها  که  سبک گونه،  جریان  یک  جزء  نه 
شایان  نکته  این  به  توجه  این حال  با  است.  ناگزیر 
توجه است: هرچند بریدن رس کلنل و منایش آن در 
قالب های گوناگون بیشرت به نوعی اتفاق می ماند، اما 
در نظر بداریم که انتشار این عکس ها، به عنوان یک 
منونه ی برجسته از فرم قطعه در پیوند خود با علم به 
عنوان بنیان مدرنیته )نگاهی به میز ترشیح بیندازید( 
تأکید  به  بنا   ، را  آن  ما  که  رخ می دهد  زمانی  دقیقاً 
بسیاری صاحب نظران، به نوعی آغاز جای گیر شدن 
ترتیب  این  به  می دانیم.  ایران  در  مدرن  ساختارهای 
از  اتفاقی  می تواند  مدرن  ایران  به  ورود  پیش درآمد 

این دست باشد.
اکنون یادآور می شویم که این تصویر، تنها یک عکس 
نیست، بلکه هامن طور که اشاره شد فرایندی از تولید 
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و مرصف تصاویری از این گونه است.34 پس از اینکه کردهای قوچانی با رس کلنل به قوچان رسیدند، وعده ی 
ارسال عکس را به قوام السلطنه دادند؛ به این ترتیب نخستین کارکرد آن در قالب تصویری مستند آشکار شد. 
با این که نگارنده به گونه های دیگر این عکس دست نیافته است، اما همین دو گونه ای که تا اینجا به آنها 
اشاره شد، شاهد بر این واقعیت است که زمانی همین عکس مانند تصویر ستارخان و باقرخان در جریان انقالب 
مرشوطه، از چنان اهمیتی برخوردار بوده که بسیاری آن را برای آلبوم شخصی خود تهیه می کردند. چه این عکس 
با شعر عارف قزوینی، به صورت کارت پستال دست به دست شده باشد و چه به صورت ویزیت پرتره از قوچان به 

دیگر نقاط راه یافته باشد، برای مخاطب خود حاوی هامن پیامی است که تصویر رسهای بریده ی ژریکو.
رس کلنل از بدن جدا می شود تا او به سان یک قربانی، مقام قدسی پیدا کند. اما این بار هم او این مقام را 
می یابد و هم قاتالن او. آتاناسوگلو در بخشی از منت خود اشاره می کند در دوران »وحشت سفید«، نیروهای 
محافظه کار برای اینکه صورت موجه ی به اعدام های متعدد خود بدهند، تالش می کردند نقشی متعالی برای 
با اتصال او به پادشاه، که مقامی قدسی داشت، او را به عنوان دست خدا خصلتی  »جالد« تصویر کنند و 
روحانی بخشند. )reymllaK-uolgossanahtA, 2991(وضعیت مشابهی درباره ی قاتالن کلنل نیز صادق بود: 
بالفاصله پس از مرگ کلنل و اطالع رسانی آن به تهران، رسان کردهای قوچانی که تا پیش از این خود یاغی 
شمرده می شدند، در تلگرافی رسمی به ابراز ارادت به قوام السلطنه، دولت مرکزی و احمد شاه پرداختند، در 
پی این جریان رسداد معزز بجنوردی که به نوعی رسکرده ی بزرگ ایشان بود از دولت خواستار القاب رسمی 
و پاداش برای دست اندرکاران قتل کلنل شد. )ایران, 1291( )آذری, 3531( در روی دیگر سکه جایگاه قدسی 
کلنل پس از گذشت مدت زمانی، با اشعار عارف قزوینی و مزین شدن عکس با آن، و اعرتاضات فراوانی که 

روشنفکران در روزنامه های آن زمان به قتل وی کردند، شکل گرفت.
عکس رس کلنل، یادآور دورانی از آشوب است که هویت ملی ایرانی امروزی شکل گرفت؛ آشوبی که در میانه 
درگیری های دولت مرکزی با نیروهای خواستار تغییر یا بازگشت به آرمان های انقالب مرشوطه رخ می منود. 
کلنل محمد تقی خان در ابتدای حرکت در تبعیت از دولت مرکزی کوشید خراسان را بدل به بخشی از بدنه ی 
کشور نوین ایران کند، حالی که با آزاد شدن قوام از زندان و انتقال قدرت به او و ماندن کلنل در خراسان، خود 
او به شکلی منادین نقشی متضاد به خود گرفت. قاسم توکلی در مقاله ای با عنوان:»نظامیان و الگوی نوسازی 
آمرانه در ایران«، نقش کلنل را به عنوان نیرویی در مسیر حرکت به سمت وحدت ملی نوین، تا حدی برجسته 
می کند که حرکت های او در جهت ساماندهی به وضعیت ارتش و سازمان اداری و مالی در خراسان را منونه ای 
کوچک ولی نافرجام از حرکت های سال های بعد رضاخان برمی شمرد. )توکلی, 7831(این گونه است که خصلتی 
ابتدا در زندگی سیاسی او نشان می دهد. خصلتی که از زمان حضورش در  دوگانه، حضور خود را از هامن 
خراسان تا تولید و تکثیر عکس رسش با رسنوشت وی پیوند خورده بود. خصلت متناقض منایی که او را از یک 
طرف به صورت قهرمان یک ملت درمی آورد و از طرفی او را به عنوان یک یاغی، دشمن ملت یا القابی از این 
دست که در ادبیات هواداری از وحدت ملی رایج بود، معرفی می کند. به این ترتیب این تصویر در میانه ی 

دوگانه ی معنایی پستی/استعال جای می گیرد. 

34. در همین دوران رس میرزا کوچک خان جنگلی نیز پس از مرگ وی از تن جدا شد. از رس او عکسی به این شکل 
تهیه نشد اما رس بریده ی وی تا مدت ها در تهران )با تأکید بر هامن موضوعات مودر بحث در فضای سیاسی ایران( 

به منایش درآمد.
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این عکس در حوزه ی بازمنایی رخدادهای اجتامعی، در محل تالقی خشونت انقالبی هم بسته با مدرنیته و 
خاطره ی در حال شکل گیری هویت ملی قرار می گیرد. خشونت انقالبی که در دل خود، با تجلی منادین آن در 
از هم پاشیدن بدن کلنل، به دوگانه ی معنایی نابودکردن/آفریدن پیوند می خورد. دوگانه ای که در دوران ژریکو 
خود را تنها در منایش قطعه قطعه کردن بدن معنا می بخشید. کلنل قربانی می شود/ قطعه قطعه می شود تا 
مخاطب با دیدن عکس رس بریده اش، شکسنت او را به عنوان مناد ضدقهرمانی پیشین، در تقابل آفرینشی که 

در پیش است، درک کنند. یکپارچگی تن کلنل اکنون فدای یکپارچگی ایران می شود.

تصویر رس کلنل، بیشک حاوی بار »دهشت رمانتیک« موجود در رسهای بریده ی ژریکو نیز هست اما با دو 
تفاوت: 

آتاناسوگلو( فرهنگ مرصف  به  مد )ن.ک  از  نوعی حاصل  به  کارهای ژریکو  نخست، فضای دهشت بار در 
وحشت در اروپای آن دوره است که بیشرت خود را در گونه ای از ادبیات به منایش می گذارد، در حالی که عکس 
ما بدون وجود ارتباطی معنادار با فضای ادبیات ایران )چه نوشتاری و چه منایشی( در سطحی وسیع ـ زمانی 
که به صورت کارت پستال مورد بهره برداری قرار می گیرد ـ موجد وحشت و در گسرتهای بسیار محدودتر ـ 

جایی که وارد آلبوم های شخصی و خانوادگی می شود ـ به عنوان بخشی از مد مرصف تصویر تعبیر می شود.

به تعبیری، اکنون می توان به تحلیل کلی اتاناسوگلو از کارهای ژریکو بازگشت. بند باال رشح چگونگی تطابق 
نسبی مفهوم نوسان میان دو قطب »همدردی اجتامعی« و »بزرگداشت وحشت« یا قرار گرفنت در میانه نوعی 
فراز و فرود اخالقی است. اینجا نفس مدرک35 تولید کننده ی اثر نیست میان این دو قطب نوسان می کند بلکه 
خود اثر در تناسب با چگونگی مرصف شدنش در اجتامع در آغوش یکی از این دو قطب می غلتد. این در 

حالی است که یکی از این دو جنبه بسیار محدودتر از دیگری است.

دوم اینکه ناکلین تأکید می کند »دهشت رمانتیک« در قاب افقی در تضاد با »محور زیبایی« و با تکیه بر 
»خاصیت ضد تصعیدی« آن تشدید می شود، در حالی که تصویر رسکلنل در بیشرت نسخه ها در واقع عمودی 
است. این خصلت مجددن ما را به دوگانه ی مفهومی پستی/استعال بازمی گرداند. از این لحاظ می توان تصویری 
دیگر از رس کلنل را با تصویر رس بریده ی روبسپیر )تصویر7( مقایسه کرد. در اینجا می توان دید که رس کلنل به 
هامن رسنوشتی دچار شده که رس روبسپیر هامن طور که خود روبسپیر نیز مانند کلنل از یک قهرمان انقالبی 
به دشمن آن بدل گردید و رس از تنش جدا شد. اما تأکید در اینجا روی چهارچوب عمودی دو تصویر تک رسهای 
بریده است که آنها را در مقابل تصویر باال قرار می دهد. اگر با استدالل ناکلین پیش برویم تصویرهای عمودی 
خصیصه ای استعالیی برای صاحبان خود به ارمغان می آورند، هر دو این مردان از دیدگاهی قهرمان هستند. 
اما در مقابل در تصویر باال به واسطه ی قرار گرفنت رس قهرمان پیشین در کنار قاتلش ـ کسی که تا پیش از این 
به عنوان یاغی شناخته می شد ـ دست کم تالش شده در قالب منایش پیروزی قاتل بر مقتول، بر پست شدن 
موقعیت کلنل تأکید شود. و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته، خوشایند یا ناخوشایند جایگاه قدسی کلنل 

بدل به منزلگاه پست زمینی او گردد.

  Subject.35
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شاید بتوان رس نوشت کلنل محمدتقی خان را در تقابلی منادین با تقدیر رضاشاه دانست. بدن قطعه قطعه 
شدهی کلنل بدل شد به استعارهای از جاری شدن مدرنیته در ایران، این رخداد در دورانی از اوج آشوب 
هامنند الگوی غربی خود فرانسه رخ داد. رس کلنل از بدنش جدا شد تا بتواند در تضادی مفهومی برای درک 
وحدت یک ملت در مقابل تصاویر یکپارچه و راست قامت رضاشاه به کار آید. او با فدا کردن خود معنای 
مقابل مترکز، از هم پاشیدگی، را عمال بازسازی کرد. او بدل شد به ضد قهرمانی که این هویت ملی، هر قدر که 
مدیون فشارهای نیرویی مانند رضا شاه است مدیون او نیز هست. از او برای ما چه چیز مانده: تصویری از 
رسش؛ بازماندن این عکس به عنوان تنها نشانه ی حضور او در میان ما، تجلی مادی این پرسش، در عمق تاریخ 
پرفراز و نشیب ما است: ما چگونه، خود را به عنوان یک ایرانی شناختیم؛ بیایید نگاهی به عکس رس خود در 

شناسنامه های مان بیندازیم.

تصویر 10ـ رس بریده ی کلنل محمدتقی خان روی رسنیزه ی فرج الله خان قاتل او
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